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Łucja Michałek 
Wójtem Gminy 

Istebna!

U progu rozpoczynającej się kadencji życzymy pomyślności 
w ważnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra gminnej wspólnoty. 

Rada Gminy, sołtysi Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

Serdecznie gratulujemy wyboru 
na zaszczytną funkcję Wójta 

Gminy Istebna, który jest 
efektem zaufania i poparcia, 

jakim obdarzyli Panią 
mieszkańcy.

Jubileusz Szkoły w Jaworzynce

Ryszard Macura 
Zastępcą Wójta 
naszej Gminy

Jan Bojko laureatem Srebrnej Cieszynianki
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Podziękowania Wójta Gminy Istebna
Szanowni Mieszkańcy Gminy 

Istebna!
W dniu 19 listopada miałam 

zaszczyt objąć urząd Wójta Gminy 
Istebna. 

Wobec Rady Gminy złożyłam 
uroczyste ślubowanie:

„Obejmując urząd wójta Gminy 
Istebna uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy Istebna. Tak mi dopomóż Bóg.”
To słowa, które będą mi towarzyszyć i wskazywać kieru-

nek działania przez następnych 5 lat. 
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Jaworzyn-

ki, Istebnej i Koniakowa, którzy obdarzyli mnie zaufaniem  
i oddali na mnie głos w wyborach samorządowych. Dziękuję 
również za okazane wsparcie i życzliwość w trakcie kampanii.

Na progu rozpoczynającej się kadencji z optymizmem 
myślę o obowiązkach i czekających mnie zadaniach. Swo-
ją pracę traktuję przede wszystkim jako służbę na rzecz 
Mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, by wykonywać ją 
jak najlepiej. Wierzę, że wspólnie uda nam się stopniowo  
i konsekwentnie wprowadzić pozytywne zmiany dla rozwo-
ju Gminy Istebna.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Łucja Michałek

Wywiad z Wójt Gminy Istebna 
panią Łucją Michałek
4 listopada 2018 roku to na pewno data, która na długo 

zapisze się w Pani Pamięci. To wtedy mieszkańcy Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa wybrali Panią na nowego Włoda-
rza Gminy Istebna. Jakie były Pani pierwsze myśli i uczucia 
po ogłoszeniu wyników wyborów?

To była wielka radość! Razem ze mną cieszyli się tym wy-
nikiem moi bliscy, rodzina, sąsiedzi, czy delegowani przeze 
mnie członkowie komisji wyborczych. Wszyscy ci, którzy 
dobrze mi życzyli przyjechali osobiście złożyć mi gratulacje. 
To było dla mnie wielkie szczęście, wielka radość i mnóstwo 
pozytywnych emocji. 

Jak się Pani czuje na nowym stanowisku?
Czuję się właściwie. Oczywiście praca dyrektora czy pe-

dagoga, którą wykonywałam wcześniej również była satys-
fakcjonująca, jednak teraz wiem, że jestem na odpowiednim 
miejscu. Dobrym wyznacznikiem jest to, w jakim nastroju 
wracam z pracy. Osoby, które mnie spotykają, mówią: „wi-
dać, że jesteś zadowolona”. 

W czasie kampanii przeprowadziła Pani niezliczone 
rozmowy z mieszkańcami Gminy. To, że wybrali Panią 
świadczy o tym, że chcą zmian. Jakich zmian możemy się 
spodziewać w ciągu następnych 5 lat? 

Prowadziłam bezpośrednią kampanię wyborczą. Spoty-
kałam się z mieszkańcami w Jaworzynce, w Istebnej i w Ko-

niakowie – zarówno w centrach jak i w bardziej odległych 
przysiółkach. Z ich słów wynika, że oczekują urzędu bardziej 
otwartego na mieszkańca. Często są to oczekiwania natury 
czysto formalnej, organizacyjnej – choćby jeśli chodzi o do-
stępność do budynku – brak podjazdów, windy zewnętrznej, 
czy niedogodną lokalizację świadczeń 500+. Również te barie-
ry architektoniczne tworzą swego rodzaju „mur” , który należy 
zlikwidować. W tym kierunku chciałabym pójść, by mieszkań-
cy byli dobrze obsłużeni i mogli dobrze załatwić swoje spra-
wy, nie obawiając się przyjść do urzędu. Chciałabym też, by 
tam zawsze powiedziano im „tak, jak jest”, bez niepotrzebne-
go odwlekania. Mieszkańcy powinni zawsze otrzymywać jas-
ną, konkretną informację. Zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy 
byli odbierani jako osoby kompetentne. Wszyscy idziemy ra-
zem, jesteśmy całością, jednak to oczekiwania mieszkańców 
zawsze są dla mnie na pierwszym miejscu. 

Teraz z pewnością wiele osób chce przyjść do Pani  
i przedstawić swoje problemy i pomysły. Czy ma Pani jakiś 
wydzielony czas na takie rozmowy z mieszkańcami?

Tak. W każdy wtorek mam wyznaczone dyżury– w mia-
rę możliwości pełnione przeze mnie. W przypadku pilnych 
sytuacji jest na miejscu mój zastępca. Każdy z mieszkańców 
może wcześniej umówić się telefonicznie na daną godzinę, by 
wszystko szło sprawnie i nikt nie musiał czekać na korytarzu.  
Z każdego spotkania jest sporządzana krótka karta informacyj-
na, by nie umknęły nam tematy, z którymi mieszkańcy przy-
chodzą do urzędu. Uważam, że sprawy powinny w miarę możli-
wości być załatwiane „raz i dobrze”, bez przeciągania, czy mało 
klarownych obietnic. Ludzie przychodzą najczęściej w kwestii 
dróg i infrastruktury technicznej. Każdą sprawę uwzględniam  
i przekazuję do realizacji. Ten bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami jest ważny i chciałabym, by każdy, kto ma sprawę do wój-
ta mógł przyjść i przedstawić swój wniosek, czy problem.  

Co będzie priorytetem w rozwoju Gminy na następne 
lata? Czy są jakieś kluczowe inwestycje, których możemy 
się spodziewać?

Jestem wybrana przez mieszkańców Gminy Istebna  
i chciałabym realizować to, czego nasza społeczność oczeku-
je. W rozmowach bezpośrednich na pierwszym miejscu były 
przedstawiane drogi. Są duże potrzeby jeśli chodzi o ich re-
monty i budowę. Nie dziwię się mieszkańcom, że ta sprawa 
jest dla nich tak ważna. Ponoszą przecież koszty związane  
z remontem i amortyzacją samochodów. Każdemu z nich za-
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leży, by w sposób bezpieczny i dogodny wyjechać z domu  
i do niego wrócić. Dlatego trzeba, jeśli to tylko możliwe, od-
powiedzieć na te potrzeby. Należy przy tym prowadzić in-
westycje w sposób zrównoważony – nie tylko koncentrując 
się na jednym obrębie danej wsi, lecz patrząc szerzej - na 
wszystkie trzy sołectwa. Będziemy tak dobierać zadania, by 
uwzględnić potrzeby mieszkańców z każdej wsi. Tak samo 
sprawa się ma jeśli chodzi o dalszą budowę sieci kanaliza-
cyjnej, przebudowę oczyszczalni ścieków, czy budowę ujęć 
wody i doprowadzenie sieci wodociągowej do konkretnych 
przysiółków w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. W kam-
panii wyborczej mówiłam o utworzeniu żłobka. Będziemy 
w tym kierunku czynić odpowiednie kroki. Bardzo ważną 
grupą, o którą trzeba zadbać są też seniorzy. Będziemy sta-
rali się skorzystać ze środków zewnętrznych z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy, Polityki Zewnętrznej i uruchomić Klub Senio-
ra. Gmina kładzie również duży nacisk na turystykę i tu trze-
ba myśleć o perspektywie wieloletniej ale też o doraźnych 
potrzebach - jak odbudowa kładki na Trójstyku. W grudniu 
planuję spotkanie z partnerami z Czech i Słowacji – od Ska-
litego, przez Čierne, po Hyrczawę, Jabłonków i Bukowiec, 
by nawiązać współpracę, która wcześniej była prowadzona 
przez moich poprzedników i mieć bazę do korzystania z pro-
gramów trans granicznych.  Będziemy rozmawiać z Urzędem 
Marszałkowskim i Wojewódzkim Zarządem Dróg ponieważ 
jest pilna konieczność remontu drogi wojewódzkiej numer 
941. Brakuje rozwiązań komunikacyjnych w Istebnej Cen-
trum, nie mamy możliwości zapewnienia bezpiecznego doj-
ścia do szkoły dla dzieci z Dziedziny... Czeka nas mnóstwo 
prac związanych z realizacją tych działań. 

Była pani Radną Powiatową. Czy to doświadczenie po-
może Pani w sprawowaniu Urzędu Wójta Gminy Istebna?

Przez dwie kadencje pracowałam w Radzie Gminy Isteb-
na, więc zakresy zadań związanych z działaniem Gminy znam 
dobrze. Będąc przez 4 lata Radną Powiatową nabrałam nieco 
innej perspektywy patrząc na działanie samorządu. Zakres 
działań Rady Powiatu obejmuje kilkanaście Gmin. Poruszane 
są kwestie dotyczące różnych obszarów - począwszy od szkół, 
przez infrastrukturę drogową, czy placówki medyczne. Poziom 
merytoryczny pracy w powiecie był bardzo wysoki. Większość 
radnych to dawni burmistrzowie, wójtowie, osoby z ogromnym 
doświadczeniem w samorządzie czy szkolnictwie. Nasza praca 
polegała na rzeczowej analizie materiału. Dało mi to „szerszą 
perspektywę” na pracę samorządu. Ponadto jako Przewodni-
cząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji miałam w 8- osobowej 
komisji 4 osoby innych opcji politycznych. Nauczyło mnie to, że 
zawsze można budować i zrobić wiele dla dobra społeczności, 
jeśli jest dobra wola współpracy. Współpraca i konkret – to za-
wsze się obroni i jest dobre dla mieszkańców!

Szybko podjęła Pani decyzję o wyborze swojego Za-
stępcy. Jest nim Pan Ryszard Macura z Cieszyna – ceniony 
pedagog i społecznik, który w minionej kadencji pełnił 
urząd Burmistrza Miasta Cieszyna. Co zadecydowało o tym 
wyborze?

Uważam, że pan Ryszard Macura ma bardzo duże do-
świadczenie w pracy samorządowej. Kompetencje, które 
nabył mogą przynieść bardzo dużo dobrego w pracy na ko-

rzyść naszej Gminy. Istnieje potrzeba, by zastępca pomógł mi  
w prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem urzę-
du. Obejmując budżet z 15 – milionowym zadłużeniem i du-
żym obszarem inwestycji planowanych jestem postawiona 
przed wielkim wyzwaniem. Pan Ryszard Macura w czasie peł-
nienia urzędu Burmistrza Miasta Cieszyna troszczył się w spo-
sób szczególny o stan �nansów miasta, czego przykładem 
może być porównanie wyników wykonanych już budżetów 
za 2015 I 2017 rok. W pierwszym przypadku dochody miasta 
wyniosły blisko 137 milionów, a dług wynosił blisko 61 mi-
lionów, podczas gdy w roku 2017 dochody wyniosły blisko 
163,5 mln złotych, a dług spadł do kwoty blisko 48,5 mln. 

 Dla mnie to konkretny wyznacznik. Zależy mi też na oso-
bie „z zewnątrz”, która na pewne sprawy patrzy obiektywnie. 
Poza tym czeka nas trudny rok jeśli chodzi o oświatę, a jego 
doświadczenie jako nauczyciela i dyrektora szkoły będzie 
nieocenione. Pan Ryszard Macura jest też bardzo pozytyw-
nie odbierany przez społeczność i współpracowników. Ode-
brałam liczne gratulacje z tytułu tego wyboru.

Pierwsze tygodnie „fojtowania” to pewnością mnóstwo 
pracy i obowiązków. Czy ma Pani czas na odpoczynek?

Rzeczywiście - na odpoczynek mam bardzo niewie-
le czasu, ponieważ lubię to co robię i po prostu „żyję tym”.  
W głowie wciąż są plany i pomysły co jeszcze można zrobić, 
czy ulepszyć. To dopiero początek, w wiele spraw muszę się 
jeszcze wdrożyć, co nie jest kwestią tygodnia. To będzie rok 
wytężonej pracy ale nikt mi nie mówił, że będzie łatwo! Nie 
przyszłam tutaj odpoczywać lecz ciężko pracować i chcę, by 
to się jak najlepiej przełożyło na dobro lokalnej społeczno-
ści. Zawsze stanę w interesie mieszkańców – czy to w urzę-
dzie, czy reprezentując Gminę na zewnątrz. 

Nadchodzą Święta, czas składania sobie życzeń. Czego 
życzyłaby Pani mieszkańcom naszej Gminy?

Chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom Gminy oraz 
przebywającym w niej turystom przede wszystkim wiele do-
bra. Niech każdy w tym okresie świątecznym znajdzie czas, 
który pozwoli na odpowiednie przeżycie Świąt Bożego Na-
rodzenia, odnalezienie radości wspólnego świętowania pod-
czas uroczystości i spotkań rodzinnych, a także otwarcie się na 
drugiego człowieka. Niech wszystkie spory i nieporozumienia 
zostaną w tym czasie z boku. Życzę wszystkim dobrego, peł-
nego spokoju i radości czasu świętowania Narodzenia Pana  
i pełnego optymizmu początku nowego roku. Niech będzie on 
jak najlepszy dla każdego z mieszkańców i dla naszej Gminy!

I my także życzymy Pani wiele życzliwości, pomyślności 
w realizacji planów i radości z wykonywanej pracy. Dzię-
kujemy za wywiad!

Z okazji objęcia stanowiska Wójta Gminy Istebna pani Łu-
cja Michałek otrzymała listy z gratulacjami nadesłane m.in.  
przez: 

Burmistrza miasta Pszczyna- Dariusza Skrobola
Burmistrza miasta Cieszyn –Ryszarda Macurę
Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
– Jacka Krywulta
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Małgorzatę Pępęk 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusza Kopeć
Prezesa Zarządu „Ustronianka” Sp. z.o.o. – Michała Bożka 
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Ryszard Macura Zastępcą Wójta 
Gminy Istebna
Zarządzeniem 0050.139.2018 Wójta Gminy z dnia 23 li-

stopada 2018 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy 
Istebna został powołany Ryszard Macura z Cieszyna.

Zastępca Wójta został o�cjalnie 
przedstawiony kierownikom refe-
ratów Urzędu Gminy oraz dyrek-
torom jednostek organizacyjnych, 
a oprócz ciepłego przyjęcia, pani 
Wójt wraz z panią Sekretarz i panią 
Skarbnik złożyły panu Ryszardowi 
serdeczne życzenia z okazji obcho-
dzonych dzień wcześniej urodzin.

Ryszard Macura pochodzi z Cieszyna, gdzie w minionej 
kadencji 2014-2018 piastował urząd burmistrza Cieszyna. 
Wcześniej zasiadał w Radzie Powiatu Cieszyńskiego w latach 
2005-2006 oraz 2010-2014. Z wykształcenia prawnik, histo-
ryk i teolog, Zawodowo był związany z oświatą jako nauczy-
ciel i dyrektor. Prywatnie żonaty, ojciec dwóch synów.

Panu Zastępcy składamy życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, wielu sił w pracy na rzecz naszej Gminy, jak również 
owocnej współpracy.
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Szanownej Solenizantce
Pani Jadwidze Golik z Koniakowa

Z okazji ukończenia 90 – tych urodzin
serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, 
pogody ducha oraz kolejnych lat w szczęściu i radości.

składa 
Wójt Gminy Istebna

oraz Kierownik USC w Istebnej

Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 
2018 – 2019
Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym  obej-

muje łącznie 193 km dróg gminnych i zakładowych Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Wisła, na które Urząd posiada 
umowy użyczenia i zobowiązał się do ich zimowego utrzy-
mania. 

Umowy zawarte są dla 20 zadań i realizuje je 14 Wyko-
nawców. 

Każda z dróg posiada szacunkową maksymalną ilość 
przejazdów, a jest ona uzależniona od położenia drogi oraz 
stopnia kategorii. Do pierwszej kategorii zostały zaliczone 
drogi, po których kursują autobusy oraz prowadzony jest 
dowóz dzieci do szkół gminnymi samochodami.  

Nadzór nad zimowym odśnieżaniem dróg gminnych 
prowadzą:

Robert Fiedor - tel. 33 8556500 wew. 45, kom. służbowa  
504 111 281, 

Marek Łysek - tel. 33 8556500 wew. 45, kom. służbowa 
519 595 333, mail: marekl@ug.istebna.pl

Bogusław Juroszek – tel. 33 8556500 wew. 49, kom. służ-
bowa 533 302 204, mail: bjuroszek@ug.istebna.pl

Nadzorem nad odśnieżaniem dróg wojewódzkich na te-
renie naszej Gminy zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. 

Drogi wojewódzkie utrzymywane są według ustalonych 
standardów tj. Droga od Wisły do  Ronda na Krzyżowej utrzy-
mywana jest w III Standardzie, natomiast od Jasnowic przez 
Koniaków do Lalik w IV standardzie. 

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 
znajdują się na stronie internetowej  ZDW Katowice  - poni-
żej bezpośredni link do strony.

http : //w w w.bip -s lask ie.p l/zdwk atowice/doku-
ment/1504852817,1132215380

Nadzorem  nad utrzymaniem w okresie zimowym  dróg  
powiatowych ( Istebna Centrum – Istebna Beskid  i Jawo-
rzynka Krzyżowa – Jaworzynka Trzycatek ) zajmuje się Po-
wiatowy  Zarząd Dróg Publiczny w Cieszynie. 

Wykaz wykonawców odśnieżających 
drogi gminne w gminie Istebna 
w sezonie zimowym 2018/2019

• „Stolarstwo” Artur Szmek 
Jaworzynka 560, Tel: 501-564-268
Małysze, Byrty – Szkawlonka- Do Matusznego, Klimki, Jasie, Groń, 
Czerchla, do Granatyrza, Stańki Gorzołki, Stańki Czadeczka, Ondru-
sze – Słowioki -Za Szkołą, Do Dubiela, Łacki – Czadeczka, Odcinki 
– do Kaprola, nad Organistą, Pod Solisko, Moczorka, Kopanice, Bag-
na, do Kominiorka Czadeczka -  Krężelka, Kikula – Zakikula, Rajka 
– Maciejka, Szeroki las, Pustać – Biłki – Dragony – Łabaje, Bucznik 
Za Groń, Do Kawuloczka, Pod Jagiełową + parking przy Ośrodku 
Zdrowia oraz OSP, Bestwiny – Odewsi, Pod Psinę, Duraje, Zagroń, 
Kotelnica, Polana, Korbasy, Łupienie, Rondo Trójstyk, do Patyka, Na 
Małyjurkowski Groń, Zapasieki, Droga Klimkowska, Hasztuba, Wiel-
ki Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula, Bobczonka, Czadeczka Kotel-
nica – do przejścia ze Słowacją. 

• Usługi Leśne Gańczorka Kazimierz Kubica 
43-474 Koniaków 883, Tel: 660-793-643 
Plac przy OSP w Koniakowie Centrum, Plac pyz Ośrodku zdrowia w 
Koniakowie, Parking przy Domu Nauczyciela, Rastoka – Jasiówka 
most Rastoka, Market REMA-Szkoła Zaolzie – Pasieki, Plac przy OSP 
Zaolzie, Parking na Zaolziu, Chodnik na odcinku Rema do Ośrodka 
Zagroń, Za Groń, Filipionka, Pustki, Odkrzas ,Kadłuby, Do Bielesza, 
do Kunca, Do Raju, Do Marekwicy, Legiery-Kosarzyska, Plac przy 
OSP w Kosarzyskach, Wyżrana, do Rudy, Pańska Łąka Pod Łąkę, 
Woszczyna, Kosarzyska – Pańska Łąka, Do Grenia Do Bielesza, Gór-
na Bukowina Na Bagno, Legiery Skrót, Do Pogorzelskiego, Do Sikory 

• Firma Usługowa BESKIDEK S.C., 43-470 Istebna 1267
Marta Matuszny Wojciech Matuszny, Tel: 511 688 170
Wilcze do Kowola, Cpn-Tokarzonka, Tokarzonka-Kuboszula, Do Ma-
czychina, Wilcze Górne, do Stebla, do Przepompowni, Olecki, Do 
Kaczmarzyka, Mikszówka 

• Skup Sprzedaż Transport Drewna Marek Iwanek
43-470 Istebna 736, Tel: 609-772-129 
Jasnowice, Jasnowice las, do Probosza, Bystre, Bystre Górne i Dolne, 
Gimnazjum Istebna oraz parking Gimnazjum, CPN – Kameralna – 
Szymcze most. 

• Firma BAMBO Andrzej Zowada
43-470 Istebna 950, tel;  504-029-857
Andziołówka, Słowioczonka, Od Smugi-Połom, Kawulonka, Lesz-
czyna-Olza, Murzynka, Leszczyna-Do Juroszka 

Urząd Gminy Istebna informuję, że w dniu 24 grud-
nia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) Urząd oraz Kasa 
Urzędu czynne będą w godzinach od 7:15 do 13:00.

W tych samych godzinach będzie czynny także Gmin-
ny Ośrodek Kultury. 

Szczegóły dotyczące odśnieżania dróg powiatowych do-
stępne są na stronie PZDP w Cieszynie – poniżej bezpośred-
ni link do informacji : 

http://www.pzdp.cieszyn.pl/?zimowe-utrzymanie-drog-
-powiatowych-w-sezonie-2018-2019,89

Wszystkich użytkowników ruchu drogowego( kierow-
ców i pieszych ) proszę o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści. Pamiętajmy, że stan nawierzchni drogi w okresie zimy 
bardzo często się zmienia powodując zagrożenie dla kierow-
ców i pieszych. 

Licząc na dobrą współpracę z Wykonawcami usługi,  Za-
rządcami dróg nadzorującymi drogi wojewódzkie i powiato-
we proszę również o wyrozumiałość i cierpliwość, która na 
pewno przyniesie dobre rezultaty pracy.

Sporządził: Bogusław Juroszek
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Inwentaryzacja cmentarzy komunalnych
W miesiącach październik-listopad na cmentarzach komunal-

nych została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały 
mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geo-
dezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmen-
tarzach, stworzono system administracji oraz zbudowano strony 
internetowe cmentarzy.

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym 
można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowa-
nych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii będziemy mogli po-
dziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z róż-
nych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych 
danego dnia kalendarzowego. Z zebranych informacji powstanie 
galeria Zasłużonych, gdzie zostanie umieszczony krótki lub dłuższy 
opis ich życia lub osiągnięć. Ten dział ma być cały czas rozwijany,  

• Usługi Leśne Tomasz Suszka
43-470 Istebna 1572, Tel: 501 454 468 
Gazury -Szymcze, Parking przy domu przedpogrzebowym, Młoda 
Góra Polanka, Miki, Suszki, Mikowo Łąka, Bźnioki, Do Waligóry 

• Magazyn Koniaków Teofil Krężelok
43-474 Koniaków 2, Tel: 609-730-007 
Beskid obok Pizzeri, Beskid Poloki, Bryje-Poloki, Na Zapowiedź,  Ma-
tyska do Dziury, Matyska (we wsi Koniaków), skrót Matyska, Kadłu-
by, Wojtosze, Nowy Jork, Bukowina, Gronik 

• Firma Usługowa Krężelok Zdzisław 
43-470 Istebna 830, Tel: 502-059-176 
Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola , Cisowe, do Skurzoka, Pasieki do 
mostu, Za Dolina, Jasiówka, Bombolówka

• F.U.H. FOREST Andrzej Łupieżowiec 
43-470 Istebna 93, Tel: 609-955-953
Parking przy Gminie, Park Centrum, Parking pod grapą, Parking 
przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej, Parking OSP , Parking Oczysz-
czalnia + droga do Rosy, Schody Dzielec, Droga za Strażnicą OSP, 
Dziedzina, obok Chaty Kawuloka, Wojtosze, Wojtosze Zagroń, do 
Macoszka, Podoliny Dzielec, Parking Pogotowie, Do Przepompow-
ni, Gliniane, Wywóz. 

• TECHNITOOLS SP. J.
43-474 Koniaków 849, Tel: 509 140 849 
Zimna Woda, Na Wyrobisko, Żurówka Jasinowa, Szkatółka, pod 
bocianem, Polana, Gronik II, Międzypotoki, Szańce Wołowa, Pietra-
szyna + do Matusznego, Ochodzita, Do Owczarni Gołówka, Deje, 
Tkoczówka. 

• Wyrób Opakowań Drewnianych oraz innych Wyrobów Drew-
nianych Jacek Kaczmarzyk 
43-474 Koniaków 525, Tel: 503-115-589 
Tyniok od DW do DP Kamesznica, Tyniok od DP Kamesznica w dórę,  
Żurówka Skrót Żurówka, Do Brysia, Do Celaka 

• Zakład Wyrobów Z Drewna „PROPAL” 
43-474 Koniaków 717, Tel: 535-715-715 
Rdzawka – Usnobocz – do Jureczka, Pod Siwe, Rastoka-Zarastoka, 
Małączka, Do Gajdosza, Do Kubzoka, Do Baru, Do Legierskiego, Do 
Kawuloka, Pod Zwączatą, Plac przy SP 2 Rastoka, Rastoka do Szkoły 

• Usługi Leśne Paweł Michałek
43-470 Istebna 344, 512-317-894 
Pietroszonka, Skała-Stecówka, Mlaskawka 

• BESKID INVEST Andrzej Łacek
43-470 Istebna 1241, Tel: 603 122 979 
Złoty Groń

a informacje nadal gromadzone. Najważniejsza jest oczywiście wy-
szukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia można będzie 
odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia odnalezienie osób 
najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.

Przypominamy o opłatach cmentarnych. Przy pochówku opła-
tę uiszcza się na 20 lat, a następnie obowiązuje prolongata na 10 lat 
w następujących wysokościach:

- grób pojedynczy – 300 zł
- grób podwójny – 450 zł
- grób dziecięcy – 110 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy,  

pok. 207.
Ponadto wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzach komu-

nalnych muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem pod 
nr  tel. 33 855 65 00 wewn. 51 lub 513 138 824

Zmiany terminów wywozu odpadów
Przypominamy o zmianie wywozu odpadów w grudniu 

i styczniu:
- zamiast 25 grudnia - czwarty wtorek miesiąca (Gli-

niane, Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule, Kulonki, Kubale, Mi-
chałki Haratyki) wywóz będzie 22 grudnia w sobotę;

- zamiast 26 grudnia  - czwarta środa miesiąca (Beskid, 
Bryje, Zadolina, Poloki, Wojtosze, Szarce, Burowie, Kohuty), 
wywóz będzie 29 grudnia w sobotę;

- zamiast 1 stycznia - pierwszy wtorek miesiąca (Ciso-
we, Bąbolówka, Jasiówka, Wołowa, Kościanowice Kolo SKR, 
koło Butanowicza w kierunku Rastoki, Brzestowe), wywóz 
będzie 5 stycznia w sobotę.

Nowelizacja kodeksu wykroczeń 
dotycząca nieodpowiedzialnego 
obchodzenia się ze zwierzętami
Znowelizowany Kodeks wykroczeń, który wszedł w życie 15 

listopada br. przewiduje karę nawet 1000 zł grzywny za „niezacho-
wanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności” lub karę 
maksymalną w wysokości 5000 zł za doprowadzenie do tego, że 
zwierzę stanie się niebezpieczne.   Orzeczenie przez sąd kary w 
górnej wysokości będzie miało miejsce w skrajnych przypadkach, 
np. gdy właściciel zwierzęcia notorycznie dopuszcza się  takich wy-
kroczeń. Dotychczas najwyższa grzywna, którą mogliśmy dostać za 
zbyt swawolne spacery z czworonogiem, wynosiła 250 zł. Nowością 
jest również wprowadzenie kary w postaci ograniczenia wolności. 
Tak drastyczne podniesienie kar ma uzmysłowić ludziom, by zacho-
wywali się odpowiedzialnie w stosunku do swoich pupilów.

Zgodnie z art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt „zabrania 
się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identy�kację właściciela lub opiekuna”. Apelujemy 
więc do wszystkich właścicieli zwierząt, by dopilnowali swoich 
czworonogów, gdyż konsekwencje wynikające z niedopatrzenia 
swoich obowiązków są bardzo odczuwalne.                K. Goryczka

Odpady komunalne
15 grudnia mija termin płatności VI raty opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi za listopad i grudzień.
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Pani Minister Elżbieta Rafalska 
z wizytą w Gminie Istebna
26 października odbyły się spotkania z Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Elżbietą Rafalską, która wraz z Se-
kretarzem Stanu Stanisławem Szwedem odwiedziła miesz-
kańców Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa.

Wizyta przedstawicieli rządu rozpoczęła się w Jaworzyn-
ce, gdzie spotkali się z wielodzietną rodziną Barbary i Jacka 
Michałek, zamieszkujących przysiółek Waszuty. Uroczyste-
go charakteru temu spotkaniu nadały stroje góralskie, w 
których przyjęli gości państwo Michałek przy akompania-
mencie góralskiej muzyki. Gospodarze przedstawili pozy-
tywne aspekty życia na wsi, które toczy się według tradycji, 
w zgodzie z naturą. Opowiedzieli również o gospodarstwie 
rolnym, które prowadzą, a także o radości z posiadania piąt-
ki dzieci, z których są bardzo dumni. Podzielili się również 
trudnościami, jakie napotykają żyjąc w małej miejscowości. 

Pani Minister okazała wielką życzliwość gospodarzom, 
jednocześnie wyraziła podziw za utrzymanie i wychowanie 
dzieci w oparciu o tradycyjny model rodziny góralskiej, gdzie 
dzieci nauczone są pracy, zaradności, szacunku do wiary i 
tradycji. Zafascynował ją również haft krzyżykowy, który do-
strzegła zarówno w elementach stroju regionalnego, jak i w 
domowym zaciszu gospodarzy. Całe spotkanie przebiegło w 
miłej i serdecznej atmosferze. 

Następnie pani Minister Elżbieta Rafalska udała się do Te-
rapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Jaworzynce,  gdzie 
dokonała pasowania na przedszkolaków podopiecznych Sło-
necznej Krainy. Tam też zapoznała się z funkcjonowaniem pla-
cówki. Po części artystycznej był czas na poczęstunek razem z 
pracownikami, rodzicami, podopiecznymi, właścicielami TPP 
Słoneczna Kraina. Podczas spotkania obecny był również ks. 
Proboszcz Stanisław Pindel. Na koniec wizyty w Jaworzynce 
pani Minister udała się na krótką modlitwę do para�alnego 
kościoła, gdzie poznała także kilka faktów z jego historii. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Chacie Kawuloka w Isteb-
nej. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele grupy senio-
rów. Tam pani Minister omówiła sprawy resortu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związane z programami 
dla seniorów: Senior+, Klub Seniora, czy dostępność do 
usług opiekuńczych. W spotkaniu brał udział pan Józef Bro-
da, przedstawiciele Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 

oraz kustosz Chaty Kawuloka Janusz Macoszek. Spotkanie 
przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze, a zadowolenie z 
jego przebiegu było obopólne. Przez cały pobytu towarzy-
szyła nam relacja w TVP Info oraz w Polskiej Agencji Praso-
wej, jak również w TV Trwam.

Na końcu odwiedziliśmy Centrum Pasterskie w Koniako-
wie. Tam pani Minister zwiedzała część warsztatową i baców-
kę, gdzie miała okazję do rozmowy z właścicielką obiektu na 
temat rozwoju pasterstwa czy realizowanego wcześniej pro-
gramu Owca Plus.

Pełna wrażeń i pozytywnych emocji pani Minister El-
żbieta Rafalska zapewniła, że do Istebnej wróci niejeden 
raz, uszczęśliwiona kulturą, otwartością, ciepłym przyjęciem 
przez mieszkańców naszej Gminy. 

Na podstawie rozmowy z Wójt Gminy Istebna Łucją Michałek 
opracowała Karina Czyż

Spotkanie w sprawie gazyfikacji 
Gminy Istebna

30 października w Istebnej odbyło się spotkanie w spra-
wie gazy�kacji Gminy Istebna. W spotkaniu udział wzięli: Wi-
ceminister Energetyki Grzegorz Tobiszewski,  Wicewojewoda 
Jan Chrząszcz. Spotkanie to zgromadziło wielu mieszkańców 
zainteresowanych tematem planowanej inwestycji. Prelegen-
ci z Departamentu Ministerstwa Energetyki wraz Dyrektorem 
Polskiej Spółki Gazowej w Zabrzu - oddział Śląski Ziemowi-
tem Podolskim, Wiceprezesem WFOŚ w Katowicach Adamem 
Lewandowskim omówili zakres planowanych działań wraz z 
terminem realizacji projektu. Gazy�kacja - inwestycja �nan-
sowana przez Polską Spółkę Gazownictwa w wysokość 9.5 
mln zł. Planowane jest wykonanie 31 km sieci gazociągu od 
strony Wisły Głębiec do Istebnej. Koszt przełącza wynosi 2.200 
zł. Przedstawiono listę 20 instytucji zadeklarowanych podłą-
czeniem do gazociągu, to m.in.: Wspólnoty Mieszkaniowe na 
osiedlu Kubalonka, szkoły, para�e, przedsiębiorcy, urząd gmi-
ny oraz 800 zadeklarowanych właścicieli budynków miesz-
kalnych na obszarze gminy. Dzięki poparciu rządu i ujęciu tej 
inwestycji w Przyspieszonym Planie Gazy�kacji w Istebnej ist-
nieje realna możliwość ogrzewania domów gazem. 

Dziękuję przedstawicielom rządu, instytucji państwowych 
oraz dyrekcji Polskiej Spółki Gazowej za omówienie tematu 
gazy�kacji i odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim 
za mocne poparcie planowanej inwestycji w gminie Istebna.

Informacja prasowa na podstawie pro�lu: Łucja Michałek - Wójt 
Gminy Istebna na portalu Facebook 
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Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 941 na Glinianym w Istebnej
W dniu 22 listopada br.,  na drodze wojewódzkiej nr 941  

w Istebnej  rozpoczęto roboty związane z remontem mostu 
na potoku Glinianym.

Wprowadzono nową organizację ruchu.
Jezdnia została zawężona do jednego pasa ruchu,  a ruch 

pieszych odbywa się poboczem drogi.
Roboty będą prowadzone po połowie obiektu mostowe-

go aby zapewnić ciągłość komunikacyjną.

Najbliższy punkt konsultacyjny 
Programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Bielsku Białej zaprasza mieszkańców województwa 
śląskiego  do korzystania z nowo otwartego punktu informa-
cyjnego w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. 

Punkt konsultacyjny znajduje się w Bielsku Białej na ulicy 
Legionów 57 i jest  czynny w dni robocze w godzinach od 
9.00. do 14.00.

Dla sprawnej realizacji Programu została uruchomiona 
infolinia, dzięki której mają Państwo możliwość rozmowy ze 
specjalistami  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252
email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl 

Sporządził: Bogusław Juroszek

Wiceminister Sportu i Turystyki 
na Kubalonce 
W dniu 15 listopada odbyło się spotkanie z Wicemini-

strem Sportu i Turystyki Jarosławem Stawiarskim w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku w sprawie inwestycji 
sportowej na terenie Istebnej i Wisły. Projekt związany z mo-
dernizacją tras biegowych na Kubalonce zakłada realizację 
inwestycji na poziomie 42 mln zł. ze środków budżetu pań-
stwa. Planuje się wykonanie obiektu całorocznego z trasami 
nartorolkowymi wraz z możliwością naśnieżania i oświet-
lenia. Inwestycja w profesjonalne trasy biegowe z homolo-
gacją FIS wraz z rozbudową infrastruktury technicznej dla 
biatlonu to szansa na rozwój naszej gminy i całego regionu.

Przekazanie sprzętu ratowniczego 
Jednostce OSP Jaworzynka Zapasieki
W dniu 3 grudnia 2018 roku miało miejsce uroczyste 

spotkanie przedstawicieli Gminnych Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z władzami Gminy Istebna. Okazją po temu 
było przekazanie sprzętu strażackiego – torby ratowniczej 
do Jednostki OSP Jaworzynka Zapasieki. W spotkaniu wzię-
li udział: Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna, Zastępca 
Wójta Ryszard Macura oraz Przedstawiciele Zarządu Gmin-
nego OSP, prezesi i naczelnicy działających na naszym tere-
nie jednostek oraz radni Gminy Istebna. Przekazania sprzętu 
dokonali goście specjalni spotkania: Stanisław Szwed – Po-
seł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownik Oddziału KRUS 
w Cieszynie Aureliusz Moczała. Dzięki ich staraniom uda-
ło się pozyskać dla jednostki na Zapasiekach zestaw ratun-
kowy PSP R1 – torbę medyczną o wartości ponad 5 500 zł., 
która odtąd będzie stanowiła ważny element wyposażenia 
jednostki. Warto zaznaczyć, że jedna taka torba przekazywa-

Odbyła się również wizytacja tras biegowych na Kuba-
lonce, w której uczestniczył pan Jarosław Stawiarski. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji na Kubalon-
ce zostaną zamieszczone w kolejnym numerze Naszej Trójwsi. 

Informacja prasowa na podstawie pro�lu: Łucja Michałek - Wójt 
Gminy Istebna na portalu Facebbok 

Apeluję do wszystkich użytkowników ruchu drogowego  
o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie obo-
wiązujących  znaków drogowych.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach.

Roboty wykonuje �rma Mostmarpal Sp. z o.o.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Rzecznika Prasowego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich przewidywany termin zakoń-
czenia prac to 27 wrzesień 2019 roku.  
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Wójt Gminy informuje

Rada Gminy Istebna
VII kadencji (2014-2018)
Przewodniczący Rady Artur Szmek
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Legierski
Skład Rady na koniec kadencji: 
1. Bielesz Barbara
2. Bocek Jan
3. Bujok Leszek
4. Czepczor Aleksander
5. Gburek Piotr
6. Hulawy Jarosław
7. Iwanek Marek
8. Kubas Barbara
9. Legierski Stanisław
10. Michałek Józef
11. Polok Czesław
12. Rucki Andrzej
13. Szmek Artur
14. Zowada Ignacy
15. Zowada Władysław
Wybory do Rady Gminy Istebna VII kadencji odbyły się 16 listo-

pada 2014 r. 

Rada Gminy informuje

na jest na cały powiat cieszyński, tym bardziej więc należy 
się cieszyć, że tra�ła do strażaków z naszej gminy. 

Wiceminister Stanisław Szwed na wstępie pogratulo-
wał Pani Wójt, Zastępcy i obecnych na sali radnych z okazji 
pomyślnych wyników wyborów. Podziękował strażakom za 
ich służbę pełnioną dla dobra społeczeństwa. Zaznaczył też 
, że program modernizacji straży funkcjonuje bardzo dobrze 
i zapewnił o dalszej pomocy w miarę dostępnych środków. 

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek podkreśliła wagę 
pracy strażaków, na których zawsze można liczyć. „Bardzo 
zależy mi na tym, by współpraca ze wszystkimi jednostkami 
Gminy Istebna układała się dobrze, żebyśmy na tyle, na ile 
uzyskamy wsparcie mogli pozyskać więcej sprzętu i środków 
na szkolenia. Zależy mi na tym, byśmy w sprawiedliwy sposób 
doposażyli jednostki. Myślę, że będzie to dobry prognostyk do 
dalszego rozwoju. ” – powiedziała. Nadmieniła, że jednostka 
na Zapasiekach otrzyma także mundury dla młodych stra-
żaków. Zapewniła też o gotowości do pomocy innym jed-
nostkom i prosiła o zgłaszanie swoich potrzeb, jeśli chodzi 
o sprzęt, czy też szkolenia. Wyraziła otwartość na udział  
w walnych zebraniach straży ale też na bezpośrednie spot-
kania w poszczególnych jednostkach. Korzystając z możli-
wości podziękowała też Wiceministrowi za to, że Gmina zo-
stała objęta programem przyspieszonej gazy�kacji, co jest 
również wynikiem jego starań. 

Prezes Jednostki OSP Jaworzynka Zapasieki dh Jan Jało-
wiczor oraz Naczelnik Jednostki dh Kazimierz Zwardoń po-
dziękowali Wójtowi Gminy i Sekretarzowi Stanu  za udzielo-
ną doraźną pomoc. Głos zabrał także Przewodniczący Rady 
Gminy Istebna i Komendant Gminny ZOSP RP w Istebnej 
dh Stanisław Legierski dziękując za sprzęt, którego „nigdy 
nie za wiele. ” Podkreślił też ogromne znaczenie szkoleń dla 
funkcjonowania strażaków. Do podziękowań dołączył się 
Prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh. Mirosław Kukuczka 
i Prezes OSP Koniaków Centrum dh Bolesław Haratyk. 
Dh Stanisław Kędzior Prezes OSP Istebna Centrum pod-
kreślił, że sprzęt przekazano nie tyle strażakom, co przede 
wszystkim społeczeństwu . „Nasza działalność to nie tylko 
ratownictwo. Strażacy są animatorami imprez sportowych  
i kulturalnych”- zaznaczył. Wywiązała się rozmowa na temat 
możliwości pozyskiwania dotacji na różne działania straża-
ckie, których zakres jest bardzo szeroki. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było dobrym 
prognostykiem do dalszej owocnej współpracy Wójta i sa-
morządu z lokalnymi jednostkami OSP. Zaś przekazany 
sprzęt powędrował do Jednostki OSP Jaworzynka Zapasie-
ki i będzie długo jeszcze służyć społeczeństwu i tym, którzy 
działają „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.             BJ

Podziękowanie panu Henrykowi Gazurkowi 
za pełnienie funkcji Wójta Gminy 

i panu Józefowi Polokowi 
za pełnienie funkcji Zastępcy Wójta Gminy.

Obu Panom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia 
oraz dalszego realizowania swoich pasji i zainteresowań. 

Wójt Gminy wraz z Zastępcą, Rada Gminy, 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
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Na I sesji w dniu 28 listopada 2014 r. nowo wybrani radni, zgod-

nie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożyli 
ślubowanie oraz dokonali wyboru organów wewnętrznych Rady. 

Przewodniczącym Rady wybrany został Artur Szmek, zaś Wice-
przewodniczącym Stanisław Legierski.

Podczas II sesji Rady Gminy Istebna 5 grudnia 2014 r. Wójt Gmi-
ny Istebna Henryk Gazurek, wybrany w ponownym głosowaniu, w 
dniu 30 listopada 2014 roku złożył ślubowanie.

Podczas VII kadencji skład osobowy Rady ulegał zmianom.
Dnia 8 lipca 2015 roku Łukasz Calik poinformował Przewodni-

czącego Rady, że zrzeka się mandatu radnego. 
W wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się 11 paź-

dziernika 2015 roku Jan Bocek został wybrany radnym Gminy Isteb-
na i dnia 14 października 2015 roku złożył uroczyste ślubowane.

Rada Gminy Istebna na 47 posiedzeniach podjęła 372 
uchwały.

Podjęte uchwały dotyczyły między innymi następujących sfer 
właściwości Rady:

• finansów gminy (budżet gminy i jego zmiany, podatki, obcią-
żenia, opłaty lokalne, dotacje, pożyczki, kredyty,) 

• programów i projektów współfinansowanych ze środków ze-
wnętrznych (w tym z Unii Europejskiej) 

• dysponowania majątkiem gminy (nabycie, zbycie, ustanowie-
nie służebności, zamiana)                           

• gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa mieszkańców i 
ochrony środowiska

• gospodarki mieszkaniowej i lokalowej 
• planowania przestrzennego 
• oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej 
• ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
• kultury i sztuki 
• skarg, wezwań, zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych orga-

nów nadzoru 
• współpracy, reprezentacji i promocji (związki i stowarzyszenia 

międzygminne, porozumienia,)
• spraw personalnych i organizacyjnych (statuty, regulaminy, 

wybór i powoływanie organów, przepisy porządkowe).
Niektóre podjęte uchwały to:
1. Uchwała nr V/17/2015 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie wyraże-

nia zgody na przystąpienie Gminy Istebna do współpracy w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy pozo-
stałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu 
Południowego Województwa Śląskiego.

2. Uchwała nr VI/28/2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2016 rok środków stano-
wiących fundusz sołecki. 

3. Uchwała nr VII/43/2015 z dnia 21.05.2015r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obej-
mującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w 
Koniakowie 

4. Uchwała nr VII/44/2015 z dnia 21.05.2015r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w 
rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. 

5. Uchwała nr VII/45/2015 z dnia 21.05.2015r. w sprawie zaciąg-

nięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego (dot. inwestycji 
Parkingu Pod Grapą)

6. Uchwała nr VII/49/2015 z dnia 21.05.2015r. w sprawie wystą-
pienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na włas-
ność Gminy Istebna nieruchomości Skarbu Państwa ( dot. drogi 
Istebna Zaolzie) 

7. Uchwała nr VIII/58/2015 z dnia 25.06.2015r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złote-
go Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, 
Gliniane i Tartak w Istebnej 

8. Uchwała nr IX/59/2015 z dnia 07.07.2015r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Istebna 

9. Uchwała nr X//64/2015 z dnia 02.09.2015r. w sprawie wystą-
pienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy 
Istebna nieruchomości Skarbu Państwa (dot. inwestycji droga Za-
olzie)

10. Uchwała nr X/71/2015 z dnia 02.09.2015r. w sprawie udzie-
lenia pomocy �nansowej Województwu Śląskiemu  dotyczy prze-
budowy drogi woj. Nr 941 wraz z budową chodnika i 2 zatok auto-
busowych w miejscowości Istebna - Dzielec

11. Uchwała nr X/77/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie wybo-
ru ławników na kadencję 2016-2019

12. Uchwała nr X/78/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie przy-
stąpienia do partnerskiego projektu pozakonkursowego pod na-
zwą „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-
-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

13. Uchwała nr XI/82/2015 z dnia 14.10.2015r. w sprawie udzie-
lenia pomocy �nansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (dot. drogi 
Kamesznica-Koniaków)

14. Uchwała nr XIV/103/2015 z dnia 16.12.2015r. w sprawie przy-
jęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020”

15. Uchwała nr XIX/151/2016 z dnia 03.06.2016r. w sprawie za-
opiniowania zwery�kowanej propozycji aglomeracji Istebna. 

16. Uchwała nr XX/155/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie 
uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar po-
łożony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 

17. Uchwała nr XXII/164/2016 z dnia 23.09.2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w 
rejonie Kubalonki w Istebnej 

18. Uchwała nr XXIV/188/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z te-
renu gminy Istebna – aktualizacja” 

19. Uchwała nr XXIV/189/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie 
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna. 

20. Uchwała nr XXIV/190/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie 
przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna 

21. Uchwała nr XXV/192/2016 z dnia 15.12.2016r. w sprawie 
powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 
Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej 

22. Uchwała nr XXV/197/2016 z dnia 16.12.2016r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie dla Gminy Istebna na lata 2017-2021 
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23. Uchwała nr XXV/200/2016 z dnia 16.12.2016r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy Istebna na lata 2017-2021 oraz wydzielenia wchodzą-
cych w skład tego zasobu lokali socjalnych 

24. Uchwała nr XXVI/207/2016 z dnia 15.02.2017r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 

25. Uchwała nr XXVI/214/2017 z dnia 15.02.2017r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie 
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 

26. Uchwała nr XXVII/221/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie 
przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna 
na lata 2017-2022 

27. Uchwała nr XXVIII/240/2017 z dnia 19.05.2017r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego 
pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na od-
cinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa” 

28. Uchwała nr XXVIII/240/2017 z dnia 19.05.2017r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego 
pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 
30+933 do km 32 + 148” 

29. Uchwała nr XXVIII/240/2017 z dnia 19.05.2017r. w sprawie 
udzielenia pomocy �nansowej Województwu Śląskiemu poprzez 
udzielenie dotacji celowej w wysokości 39.360,00 zł z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148” 

30. Uchwała nr XXX/254/2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie wy-
rażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (dot. prze-
znaczenia nieruchomości na budowę posterunku policji)

31. Uchwała nr XXXIV/277-282/2017 z dnia 15.11.217r. w spra-
wie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową ( dot. 
wszystkich 6 placówek) 

32. Uchwała nr XXXV/290/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Istebna do roku 
2023 

33. Uchwała nr XXXVI/296/2018 zm. XXXVII/310/2018 z dnia 
31.01.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na 
modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ra-
mach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na 
lata 2017-2022 

34. Uchwała nr XXXVII/311/2018 z dnia 15.03.2018r. w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków stanowiących 
fundusz sołecki 

35. Uchwała nr XLI/324/2018 z dnia 10.05.2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi 
Koniaków 

36. Uchwała nr XLI/325/2018 z dnia 10.05.2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi 
Jaworzynka 

37. Uchwała nr XLI/329/2018 z dnia 10.05.2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbior-
nika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka 

38. Uchwała nr XLI/332/2018 z dnia 10.05.2018r. w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. budowy wodociągu w 
Koniakowie Koryto, Fibacza, Wyżrana, Rupienka)

39. Uchwała nr XLI/333/2018 z dnia10.05.2018r. w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( dot. rozbudowy i remontu 
sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej)

40. Uchwała nr XLI/334/2018 z dnia 10.05.2018r. w sprawie za-
opiniowania połączenia gminy w celu utworzenia okręgu wybor-
czego do Rady Powiatu Cieszyńskiego 

41. Uchwała nr XLII/340/2018 z dnia 13.06.2018r. w sprawie za-
sięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Istebna o projek-
cie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna oraz w 
sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych na terenie gminy Istebna 

42. Uchwała nr XLIV/346/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży   i podawania napo-
jów alkoholowych na terenie gminy Istebna 

43. Uchwała nr XLIV/347/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych na terenie gminy Istebna 

44. Uchwała nr XLVI/367/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Istebna

Pozostałe uchwały podjęte w latach 2014-2018 dostępne są na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem „Prawo lokal-
ne - Uchwały Rady Gminy 2014-2018”.

Działalność Rady Gminy opierała się na pracach w ramach po-
siedzeń Stałych Komisji Rady Gminy Istebna.

Podczas sesji w dniu 28 listopada 2014 roku Rada powołała 3 
komisje stałe:

1) Rewizyjną,
2) Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
3) Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Leszek 

Bujok.
Komisja rewizyjna - odbyła 11 posiedzeń prowadząc kontrole 

w zakresie realizacji budżetu oraz działalności jednostek organiza-
cyjnych. Badała zasadność zarzutów w skargach, które wpłynęły do 
komisji.

Komisja uznając działalność Wójta za prawidłową – corocznie 
występowała z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absoluto-
rium - które Rada udzielała.

Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej - Przewodniczącym został wybrany Jarosław Hulawy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Po-
rządku Publicznego Przewodniczącym został wybrany Piotr Gbu-
rek.

Komisje obradowały na wspólnych posiedzeniach 42 razy.
Wypracowane na posiedzenia komisji opinie, wnioski i stanowi-

ska, kierowane były na sesje pod obrady całej rady i tam załatwiane.
Pierwsze posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Istebna 

odbyło się 12 grudnia 2014 roku gdzie Radni zajęli się analizą pro-
jektu budżetu Gminy Istebna na rok 2015 oraz analizą projektu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015 – 2025.
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Na posiedzenia Komisji zapraszano dyrektorów szkół, przed-

stawicieli pogotowia ratunkowego, Powiatowego Urzędu Pracy w 
Cieszynie, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających 
na naszym terenie, Komendanta Powiatowego Policji, starostów są-
siednich przygranicznych gmin, z którymi współpracowano.

Komisje Rady Gminy Istebna działały bardzo aktywnie. Orga-
nizowano Komisje wyjazdowe  m.in. do placówek oświatowych, w 
miejsca usytuowania oczyszczalni ścieków, gminnych ujęć wody 
oraz na wizję bieżących inwestycji gminnych. Podjęto także temat 
przejęcia przez Gminę Istebna ogrzewania na osiedlu Kubalonka – 
gdzie również odbyła się wizja w terenie. Radni obecni byli w �rmie 
„Ekoplast - Produkt” w Cieszynie gdzie można było bliżej poznać 
funkcjonowanie �rmy zajmującej się odbieraniem odpadów z te-
renu Gminy Istebna.

Zajmowano się m.in. tematem stanu oświetlenia na terenie 
Gminy Istebna, zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz 
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Istebna, opinio-
wano raporty z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz 
usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisje Rady Gminy Istebna corocznie analizowały kalendarz 
imprez kulturalnych. 

Radni Rady Gminy brali aktywny udział, współorganizowali, 
uroczystości i imprezy kulturalne, sportowe, patriotyczne i religijne 
odbywające się na terenie naszej Gminy.

Rada Gminy Istebna przyznawała (na podstawie złożonych 
wniosków) Nagrody Rady Gminy za wysokie wyniki sportowe.

Rok 2015
Nagrodę przyznano: Dominikowi Bury, Kamilowi Bury, Joachi-

mowi Krężelok, Mikołajowi Michałek, Adamowi Cieślar, Dominice 
Hulawy, Mateuszowi Ligockiemu, Przemysławowi Zawada.

Rok 2016 
Nagrodę przyznano: Dominikowi Bury, Kamilowi Bury, Adamo-

wi Cieślar, Joachimowi Krężelok, Mateuszowi Ligockiemu, Annie 
Łacek, Mariuszowi Michałek, Elizie Ruckiej, Natalii Sewastynowicz.

Rok 2017
Nagrodę przyznano: Dominikowi Bury, Kamilowi Bury, Mikoła-

jowi Michałek, Elizie Ruckiej ,Adamowi Cieślar, Dominice Hulawy, 
Ewie Gazur, Mateuszowi Haratyk,  Joachimowi Krężelok, Bartłomie-
jowi Ruckiemu.

Rok 2018 
Nagrodę przyznano: Dominikowi Bury, Kamilowi Bury, Elizie 

Ruckiej , Joachimowi Krężelok. 
Rada Gminy Istebna przyznawała ( na podstawie złożonych 

wniosków)  Nagrody Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej.

Rok 2015
Pani Iwona Konarzewska - Istebna
Pani Maria Michałek - Istebna
Pani Barbara Wałach- Istebna
Rok 2016 
Pani Marta Legierska - Koniaków
Pan Tadeusz Papierzyński - Istebna
Pan Krzysztof Kiereś – Istebna
Rok 2017 
Pan Józef Zowada - Istebna

Pan Paweł Jałowiczor - Jaworzynka
Pani Maria Kohut- Istebna
Rok 2018 
Pan Zbigniew Krężelok - Koniaków
Pani Marta Dziadura - Koniaków
Pani Teresa Skurzok- Koniaków
Rada Gminy Istebna przyznała Laur Srebrnej Cieszynianki 

w roku:
• 2015 Pani Monice Wałach - Kaczmarzyk z Jaworzynki
• 2016 Panu Tadeuszowi Papierzyńskiemu z Istebnej
• 2017 Panu Pawłowi Jałowiczor z Jaworzynki
• 2018 Panu Janowi Bojko z Jaworzynki
Rada Gminy podejmowała stanowiska i popierała działania 

nie tylko związane z działaniem w obrębie granic terytorialnych 
Trójwsi, ale także z myślą o dobru mieszkańców angażowała się w 
wiele spraw m.in. podjęła stanowisko mające na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii, czy też wystosowała 
apel do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reuma-
tologii Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. 
Jerzego Ziętka w Ustroniu do systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz apel dotyczący 
przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Be-
skidzkiej drogi Integracyjnej.

W każdy wtorek tygodnia w urzędzie gminy pełnione były dy-
żury przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę, gdzie byli 
przyjmowani mieszkańcy w sprawie skarg i wniosków.

W czasie mijającej kadencji Radni nie składali pisemnych wnio-
sków czy interpelacji. 

Radni bezpośrednio zwracali się do pracowników poszczegól-
nych referatów z bieżącymi sprawami i problemami zaistniałymi w 
ich miejscowościach, nie czekając na posiedzenia Rady. Przyniosło 
to oczekiwane rezultaty.

Radni Rady Gminy chętnie i bez żadnych zobowiązań przyłą-
czali się do różnych kwest wspomagając w ten sposób osoby po-
trzebujące.                                  Przygotowała: Leokadia Białożyt

Uroczyste zaprzysiężenie Wójta 
i Rady Gminy Istebna
19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy na ka-

dencję w latach 2018-2023.
Otwarcia sesji dokonał Radny Władysław Zowada, które-

mu jako najstarszemu wiekiem przypadł zaszczyt przewod-
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niczyć I sesji nowej Rady Gminy. Przywitał on wszystkich, a 
następnie oddał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wy-
borczej. Pani Teresa Łaszewska, wręczyła każdemu Radnemu 
zaświadczenie stwierdzające o jego wyborze na Radnego 
Gminy, a następnie zaświadczenie o wyborze na stanowisko 
Wójta Gminy otrzymała pani Łucja Michałek. Pani Teresa Ła-
szewska pogratulowała wszystkim wyboru, zdobytego za-
ufania i złożyła życzenia.

Podczas sesji Radni złożyli uroczyste ślubowanie, doko-
nali wyborów Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz 
dokonali podziału Radnych do poszczególnych komisji.

W czasie uroczystej sesji miało miejsce także uroczyste 
zaprzysiężenie Wójta Gminy – pani Łucji Michałek, któ-
ra zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym z tą 
chwilą objęła urząd włodarza Gminy.

Na sesji obecnych było wielu gości, przyjaciół i bliskich 
pani Wójt, którzy wręczając kwiaty gratulowali i składali ser-
deczne życzenia.                                  Karina Czyż

19 listopada 2018 roku -  Pierwsza Sesja 
Rady Gminy Istebna
Porządek obrad obejmował:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego i Wójta.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Istebna.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Istebna.
7. Powołanie komisji rewizyjnej.
8. Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji.
9. Powołanie stałych komisji rady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Istebna.
11. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczącym Rady został wybrany - Pan Stanisław Le-
gierski.
Wiceprzewodniczącym Rady została wybrana - Pani Barbara 
Bielesz.

Powołano Komisje Rady Gminy Istebna, wybrano Przewod-
niczących tych komisji oraz ustalono skład osobowy.

Lp. Nazwa Komisji Przewodniczący 
Komisji

Pozostali członkowie 
Komisji

1 Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Istebna

Pani Lucyna Bytow Pani Barbara Kubas, 
Pan Władysław Zowada

2 Komisja Skarg, 
Wniosków
i Petycji Rady Gminy 
Istebna

Pan Marek Iwanek Pan Jan Bocek
Pan Ignacy Zowada

3 Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, 
Ochrony Środowiska i 
Porządku Publicznego

Pan Jan Bocek Pani Barbara Bielesz
Pan Marek Iwanek
Pan Michał Kohut
Pan Hubert Kukuczka 
Pan Kazimierz Łacek
Pan Tadeusz Wolny
Pan Ignacy Zowada

4 Komisja Oświaty, 
Kultury, Ochrony 
Zdrowia i Pomocy 
Społecznej

Pani Barbara Kubas Pani Lucyna Bytow
Pan Bartłomiej Jałowiczor
Pan Dominik Jałowiczor
Pan Michał Kohut
Pan Hubert Kukuczka 
Pan Kazimierz Łacek
Pan Władysław Zowada

Wykaz uchwał podjętych na I sesji Rady Gminy Istebna do-
stępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – w zakład-
ce Prace Rady Gminy - Sesje Rady Gminy Istebna kadencja 
2018-2023.
Transmisję obrad Rady Gminy Istebna można obejrzeć lo-
gując się na stronę internetową www.istebna.eu zakładka 
„Transmisja obrad Rady Gminy Istebna”  - archiwum.

L. Białożyt

Informacja Przewodniczącego Rady 
Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że będzie 
przyjmował mieszkańców w sprawie skarg i wniosków na 
dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok.116/ w każdy wto-
rek tygodnia:      

miesiąc dzień godzina
grudzień 4,11,18 15:00 do 16:15
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Szanowni Mieszkańcy Istebnej!
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie 

zaufaniem i oddali na mnie swój głos w wyborach do 
Rady Gminy Istebna. 

Z wyrazami szacunku
Władysław Zowada

Radny Gminy Istebna

Jan Bojko laureatem Srebrnej Cieszynianki
W niedzielny wieczór 11 listopada w Teatrze im. Ada-

ma Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której, zgodnie z 
tradycją uhonorowano Laurami Ziemi Cieszyńskiej osoby 
szczególnie zasłużone dla gmin powiatu cieszyńskiego. 

W tym roku laureatem wytypowanym przez Radę Gmi-
ny Istebna był pan Jan Bojko – niezwykle ceniony rzeźbiarz 
ludowy z Jaworzynki, zdobywca wielu nagród i wyróżnień, 
wśród których jest i nagroda im. Oskara Kolberga. Warto 
dodać, że w gronie wyróżnionych znalazł się także obecny 
proboszcz para�i pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniako-
wie ksiądz Krzysztof Pacyga, nominowany do lauru przez 
Gminę Brenna, gdzie pełnił wcześniej posługę.

Gala, w związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Nie-
podległości miała niezwykle uroczysty charakter. Uświetnił 
ją bogaty program artystyczny. Wystąpili między innymi 
chór UŚ „Harmonia”, Miejska Orkiestra „Cieszynianka”, Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Zespół Tańca Żydowskiego 
„Klezmer” oraz Studio Tańca RELEVÉ.

W gali licznie wzięli udział przedstawiciele samorządu. 
Gminę Istebna reprezentowali: Wójt Gminy Istebna kadencji 
2014 – 2018 Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Gminy 
kadencji 2014 – 2018 Artur Szmek wraz z małżonką, Sołtys 
Koniakowa Jan Gazur, Sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, Rad-
ni Gminy Istebna i pracownicy UG, Radni Powiatowi: Monika 
Wałach - Kaczmarzyk i Janusz Juroszek, a także Elżbieta 
Legierska – Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej wraz z pracownikami. Na koniec wszyscy 
odśpiewali „Ojcowski Dom”, a następnie pośpieszyli złożyć 
życzenia laureatom. 

Laureatom Srebrnej Cieszynianki składamy serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, które ubogacają 
naszą Małą Ojczyznę.                    Oprac. BJ

Jan Bojko z Jaworzynki to znany i ceniony rzeźbiarz Be-
skidu Śląskiego, stały uczestnik kiermaszów, wystaw i konkur-
sów sztuki ludowej. Urodził się 1 maja 1934 roku w Jaworzyn-
ce. Twórcą ludowym jest od 1955 roku, ale rzeźbić i malować 
zaczął w 1948 roku.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kilka lat uczył się  
w ognisku plastycznym Ludwika Konarzewskiego w Isteb-
nej, a w 1950 roku nawiązał współpracę z CPLiA w Katowi-
cach,. W 1953 roku rzeźba eksponowana była na IV Festiwalu 
Młodzieży i Studentów w Bukareszcie. W 1955 roku wysta-
wiał prace na Powiatowej Wystawie Rolniczej w Skoczowie. 

W 1981 roku ukończył kurs dla mistrzów w rzemiośle  
w Bielsku Białej i od 1980 do 1992 roku prowadził kółko rzeź-
biarskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Organi-
zował też warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży w Wiśle 
i Cieszynie.

Ma na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród. W 1964 r. 
zdobył wyróżnienie w konkursie „Nasze czasy” w Bytomiu. 
W 1971 roku uzyskał III nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie na rzeźbę i korzenioplastykę leśną w Hajnówce. W 1973 
zdobył wyróżnienie w Konkursie „Przyszłość i teraźniejszość”  
w Bielsku Białej. 

Jan Bojko intensywnie współpracuje z Regionalnym 
Ośrodkiem Kultury w Bielsku Białej. 

Jan Bojko corocznie bierze udział w kilku konkursach 
i kiermaszach twórców ludowych w Żywcu, na Wystawie 
Twórczości Ludowej organizowanej w ramach TKB w GOK  
w Istebnej. 

Jest wielokrotnym laureatem konkursów „Patroni na-
szych Kościołów organizowanego przez Ośrodek Kultury 
w Stryszawie (2002 rok – II miejsce za rzeźbę Piotra i Pawła, 
wyróżnienie I stopnia w 2006 r., II miejsce za rzeźbę Jana 
Chrzciciela w 2007 r., 2008 – nagroda za rzeźbę św. Mikoła-
ja, III miejsce za rzeźbę św. Józefa Robotnika w 2012 r.). Brał 
również udział w wystawie Beskidzkiej Sztuki Ludowej we 
Francji – XII 1994 roku, w Budapeszcie, Czechach (Ostrawa, 
Frydek Mistek, Dolna Łomna), na Słowacji (Cadca, Turzowka). 

Brał udział w wielu znaczących konkursach i wysta-
wach sztuki ludowej, o  zasięgu regionalnym i  między-
narodowym. Jego rzeźby zostały nagrodzone w  II Mię-
dzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 
(2000 r.), w Międzynarodowym Konkursie „Patroni Euro-
py w  sztuce” (2002 r.), w  kolejnych edycjach Konkursu 
„Patroni naszych kościołów” (2002, 2006, 2007, 2008, 
2012 r., 2016),, „Św. Michał w rzeźbie ludowej” (2004 r.). 
Prace Jana Bojko eksponowane były na  kilku prestiżo-
wych wystawach przygotowanych przez bielski ROK: 
„Zycie Chrystusa w sztuce ludowej” (2000 r.), „Beskidzka 
sztuka ludowa” (Trzciniec, Czechy, 2001 r.), „Sztuka lu-
dowa w województwie śląskim” (2001 r.), „Patroni Polski 
i  Europy w  sztuce ludowej” (2001-2002), „Szumi jawor, 
szumi” wystawa z  okazji 40. Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej (2003 r.). W 2006 r. w Galerii Sztuki ROK odbyła się 
wystawa monograficzna, stanowiąca pierwszą, pełną 
prezentację dorobku twórczego Jana Bojko.

19 IX 2009 Jan Bojko otrzymał w Warszawie nagrodę im. 
Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
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Wiele jego prac znajduje się w zbiorach etnogra�cznych 
muzeów w Bielsku – Białej, Cieszynie, Wiśle, Bytomiu, Gliwi-
cach, Warszawie, Rabce czy w Nowym Sączu, w zbiorach pry-
watnych a także w kościołach: Jaworzynce, Wiśle, Tychach, 
Chorzowie, Międzybrodziu i w Warszawie.

 

Kalendarium najważniejszych dokonań Jana Bojki 
po roku 2000

XII – I 2000 Wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych

V 2000 Udział w wystawie jubileuszowej w Żywcu pod patronatem 
Diecezji Bielsko – Żywieckiej „Życie Chrystusa w sztuce 
ludowej”

21- 27 IV 2002 Udział w wystawie „Patroni Polski i Europy w sztuce ludowej” 
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej – 
wyróżnienie I stopnia

X 2002 II miejsce za rzeźby św. Piotra i Pawła na wystawie „Patroni 
naszych kościołów” w Lachowicach organizowanym przez 
Ośrodek Kultury w Stryszawie.

2002 Wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych w Bielsku

2002 Wystawa „Święty Michał Archanioł i jego przyjaciele”  
w Bibliotece Gminnej w Wilkowicach.

6 XII 2002 Udział w wystawie stajenek w Ostrawie
2002 Drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu wykorzystała zdjęcia 

rzeźb Jana Bojki w wydanych książkach Jana Twardowskiego
2004 Nagroda specjalna na wystawie „Święty Michał Archanioł  

i jego przyjaciele” w Bibliotece Gminnej w Wilkowicach
XII 2004 Udział w wystawie stajenek w Ostrawie
X 2006 Wystawa szopek we Frydku - Mistku
X 2006 Wyróżnienie I stopnia na wystawie „Patroni naszych 

kościołów” w Stryszawie 
29 IX 2007 II nagroda za rzeźbę Jana Chrzciciela na wystawie „Patroni 

naszych kościołów” w Zembrzycach
2007 Wystawa „Święty Michał i jego przyjaciele” w Wilkowicach
2008 Nagroda za rzeźbę świętego Mikołaja na wystawie „Patroni 

naszych kościołów” w Sidzinie
19 IX 2009 Jan Bojko otrzymał w Warszawie najwyższe wyróżnienie – 

nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
10- 30 IX 2009 Nagroda specjalna za rzeźbę św. Klemensa na wystawie 

„Patroni naszych kościołów” w Stryszawie
25 IX  2010 Indywidualna wystawa „Rzeźba Jana Bojki” w Cieszyńskim 

Ośrodku Kultury
IX 2010 Udział w wystawie „Patroni naszych kościołów” w Osielcu  

(II nagroda za rzeźby św. Filipa i Jakuba)
15 XI 2010 3 rzeźby zaprezentowane na wystawie „Muzykanci”  

we Frydku Mistku 

18 VI 2010 Wystawa szopek, Kysuckie muzeum w Cadcy
18 IV 2011 Bielski Ośrodek Kultury „Galeria Sztuki ROK, jej historia  

i przyjaciele”- rzeźba św. Jana Ewangelisty
XII 2011 Udział w wystawie „Górale” w Fabryce w Tczewie
XII 2011 Udział w wystawie „Betlemy” w Muzeum Uherskie Hradiste 
X 2012 Wystawa szopek w Dolnej Łomnej (3 szopki)
X 2012 III miejsce za rzeźbę św. Józefa Robotnika na wystawie 

„Patroni naszych kościołów” w Zawoi.
X 2012 Nagroda na wystawie „Anioł Boski Posłaniec” w Wilkowicach
4 XII 2012 Wystawa rzeźby Jana Bojki i malarstwa Jakuba Gazurka  

z Istebnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

„Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy” – tak świętowaliśmy 
100 lat Niepodległości 
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - 

Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 
latach niewoli, rusy�kacji i germanizacji, po wielkich po-
wstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” - to sło-
wa uchwały Sejmu Rzeczpospolitej ustanawiającej rok 2018 
rokiem uroczystego Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

W wielu miejscach w Polsce, a także za granicą święto-
wano ten piękny Jubileusz. Patriotycznych akcentów nie 
zabrakło również  w Gminie Istebna, a rozpoczęły się one 9 
listopada od symbolicznego posadzenia dębów i uroczystej 
akademii.

Wójt Gminy Henryk Gazurek razem z Radą Gminy Istebna 
kadencji 2014-2018 zasadzili dwa dęby. Jeden jest dębem 
Niepodległości, a drugi dębem Zgody Narodowej. W sym-
bolicznej akcji posadzenia drzew wzięli udział również: Za-
stępca Wójta Józef Polok, sołtys wsi Koniaków Jan Gazur oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Legierska- Nie-
wiadomska. Jak podkreślał pan Henryk Gazurek- „mają one 
nam i przyszłym pokoleniom  przypominać, że wolność i zgoda 
narodowa są wartościami nieprzemijającymi i ze sobą ściśle 
powiązanymi, a nawet od siebie zależnymi.”

Następnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Isteb-
nej odbyła się uroczysta akademia z udziałem uczniów szko-
ły, grona pedagogicznego, rodziców, dyrektorów lokalnych 
szkół, Wójta Gminy wraz z Zastępcą oraz przedstawicielami 
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, Radnych, księży 
naszego dekanatu, przedstawicielem Nadleśnictwa Wisła oraz 
gości honorowych: Anny Urbaczki – Bury i pani Marii Kohut.
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Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos 
zabrali: dyrektor ZSP Istebna Robert Biernacki, który jako 
gospodarz miejsca przywitał wszystkich zebranych. Następ-
nie głos zabrał  Wójt Henryk Gazurek, który w swoim prze-
mówieniu zwrócił się do wszystkich z zachętą: „Odnosząc 
się z czcią do bohaterów, którzy za Ojczyznę oddawali swoje, 
często młode życie, musimy sami brać aktywny udział w zapi-
sywaniu kolejnych kart historii, aby pokolenia, które przyjdą 
po nas, mogły powiedzieć, że byliśmy prawdziwymi patriota-
mi, bo w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę dobrze pie-
lęgnowaliśmy naszą Wolność, którą wywalczyli dla nas nasi 
przodkowie.”

świętowaniu tego ważnego dla nas dnia, w całej Gminie 
miały miejsce większe lub mniejsze inicjatywy, mające na 
celu zaznaczenie tej wielkiej chwili. 

Gminne obchody 100-lecia Niepodległości tradycyjnie 
rozpoczęły się od uroczystego złożenia kwiatów i zniczy 
pod pomnikami pamięci narodowej: na zbiorowej mogile 
zamordowanych w Jabłonkowie podczas II Wojny Światowej 
na cmentarzu katolickim; przy pomniku Pawła Stalmacha w 
parku; na grobie kpr. Pawła Gustawa Pilcha na cmentarzu 
ewangelickim; pomnikiem pomordowanych w czasie II Woj-
ny Światowej obok Urzędu Gminy. Przy akompaniamencie 
orkiestry dętej muzyków z Trójwsi został uroczyście odśpie-
wany Hymn Narodowy. Następnie w kościele pw. Św. Bar-
tłomieja Apostoła w Koniakowie została odprawiona Msza 
Święta za Ojczyznę, którą celebrował ks. Krzysztof Pacyga- 
proboszcz tamtejszej para�i oraz ks. Grzegorz Tomaszek – 
wikariusz para�i w Koniakowie.

Następnie młodzi aktorzy 
zaprezentowali spektakl tea-
tralny o tematyce niepodle-
głościowej, a jego autorkami 
były panie: Cecylia Suszka, 
Iwona Bogdał i Beata Kawu-
lok. Piękną i niezwykle wzru-
szająca historię opowiedziała 
wszystkim obecnym pani 
Anna Urbaczka – Bury, która 
urodziła się niespełna 100 
temu, a w sposób szczególny 
zwracała się do dzieci i mło-
dzieży, prosząc o szacunek 
dla nauczycieli, wychowaw-
ców, księży- którzy powinni 
być dla nich autorytetami. 

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości została wy-
dana broszura pt. „Świt wolności. Istebna i Śląsk Cieszyński 
w roku 1918” autorstwa Krzysztofa Kieresia, którą autor w 
krótkim wystąpieniu przybliżył podczas akademii. Następ-
nie pan Wojciech Święs wygłosił referat historyczny i odniósł 
się do wystawy pt. „Polski my naród, polski lud”, która została 
ustawiona w holu szkoły.

O aranżację muzyczną akademii w postaci pieśni patrio-
tycznych zadbał pan Piotr Kohut wraz z uczniami, a piękną 
dekorację przygotowała pani Danuta Konarzewska.  

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i upiększenia obchodów 100. 
Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w sposób 
szczególny nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Istebnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

W niedzielę 11 listopada, w dniu kiedy cały naród Pol-
ski w kraju i po za jej granicami jednoczył się we wspólnym 

Po mszy świętej uda-
no się na Koczy Zamek, by 
i tam uczcić pamięć pole-
głych i pomordowanych 
w walce o wolność. Przy 
muzyce orkiestry dętej 
śpiewano pieśni patrio-
tyczne, składano znicze i 
kwiaty pod pomnikiem. 

W uroczystości tej 
udział wzięły władze sa-
morządowe Gminy ubie-
głej i obecnej kadencji na 
czele z panem Henrykiem 
Gazurkiem- ustępującym 
wójtem oraz panią Łucją 
Michałek – nowo wybra-

nym wójtem Gminy Istebna. Obecni byli również Radni Gmi-
ny i Powiatu, pracownicy Urzędu, Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, dyrektorzy lokalnych szkół wraz z nauczycielami, liczne 
poczty sztandarowe, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła, 
górnicy, członkowie Związku Podhalan oddziału Górali Ślą-
skich, a także strażacy z lokalnych jednostek OSP. Wielką ra-
dością podczas obchodów jest obecność młodego pokole-
nia. Fakt, iż w tych chwilach między tłumem uczestników nie 
zabrakło dzieci i młodzieży jest bardzo ważny i daje nadzieję 
na to, że wśród przyszłych pokoleń cześć i pamięć o historii 
nie zaginie. Dlatego słowa podziękowań należą się tym, któ-
rzy są odpowiedzialni za wychowanie dzisiejszego młodego 
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pokolenia- rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, a tak-
że osobom społecznie zaangażowanym w prowadzenie ze-
społów regionalnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
czy wielu stowarzyszeń, które również edukują i wychowują 
dzieci i młodzież. 

Niezwykłym �nałem tego dnia było wspólne odśpiewa-
nie Hymnu Narodowego w Istebniańskim Parku. Od połu-
dnia tłumy gromadziły się w Istebnej Centrum, by o 12:30 
przy akompaniamencie kapeli góralskiej całą piersią zaśpie-
wać „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Serce ro-
sło, gdy rozglądając się wokół widziało się całe rodziny, mło-
dzież, dzieci i dorosłych, którzy w tych niełatwych czasach 
gromadzą się i z dumą dają świadectwo swojej polskości.  

Jak mówi uchwała sejmu: „Odzyskanie niepodległości do-
konało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa 
nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach 
o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej 
oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin”. Dlatego bądź-
my dumni z naszej 100-letniej historii wolnego państwa, a 
także dbajmy, by wartości narodowe gościły wśród nas co-
dziennie, nie tylko od święta.               Karina Czyż 

„Niepodległa”
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści, w para�i w Jaworzynce odbyły się uroczyste obchody. 
Odprawiona została Msza Święta w intencji ojczyzny, a prze-
wodniczył jej inicjator wydarzenia- ksiądz proboszcz Stani-
sław Pindel. Uroczystość zgromadziła para�an oraz gości, 
wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Istebna, Pani Łucji 
Michałek oraz radnych Gminy Istebna z Jaworzynki. Kościół 

uzyskał biało-czerwoną dekorację, obok ołtarza zainstalo-
wano drewniany kontur mapy Polski, wykonany przez Pana 
Józefa Dragona, nad nim zaś górował wyrzeźbiony w drew-
nie orzeł biały.

Podczas Mszy, słowa homilii skierował do wiernych eme-
rytowany ksiądz z Ustronia- Rafał Grei�. Podkreślił, że hero-
iczność i bezinteresowność w czasie wojny urzeczywistniała 
się na każdym kroku i stanowiła o Polakach w tym trudnym 
okresie. Warunki, w jakim przyszło wtedy żyć naszym roda-
kom, wzbudzały odruch pomocy i oddania. W zestawieniu 
z obecnymi czasami, jak zaznaczył ks. Grei�, postawy te w 
znacznym stopniu zastąpione zostały egoizmem i brakiem 
empatii. Mszę zakończyło błogosławieństwo oraz wykona-
nie hymnu narodowego. W związku z para�alnym konkur-
sem na najlepsze wykonanie hymnu, zaprezentowali się 
laureaci: Jan i Kamila Probosz, Laura Byrtus, Teresa Brączek 
i Marcelina Rucka. 

Kolejnym etapem 
obchodów było odsło-
nięcie tablicy pamiąt-
kowej, umieszczonej 
na głazie w pobliżu 
domu katechetycz-
nego. Pani Wójt oraz 
ksiądz proboszcz prze-
cięli biało-czerwoną 
wstęgę, radni gmi-
ny złożyli zaś kwiaty. 
Zgromadzeni na przy-
kościelnym parkingu 
wierni, mogli także 
obserwować wypusz-
czone do nieba balo-
niki, które wcześniej 
dzieci otrzymały przed 

kościołem. Dzięki uprzejmości właścicieli przedszkola „Sło-
neczna Kraina”, w jego budynku zorganizowane zostały 
„niepodległościowe” animacje dla dzieci, a chętni mogli się 
sfotografować z samym Marszałkiem Piłsudskim, w którego 
postać wcielił się jeden z aktorów. 

Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi za 
inicjatywę oraz doniosły charakter uroczystości, przedszko-
lu terapeutycznemu za pomoc w organizacji obchodów, 
wszystkim uczestnikom za przybycie i uczczenie tego zac-
nego jubileuszu. 

Bartłomiej Jałowiczor
Foto: Maria Jałowiczor 
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Józef Broda z Medalem na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości

W dniu 27 listopada 
2018 roku wojewoda ślą-
ski Jarosław Wieczorek 
wręczył specjalne Medale 
na 100 - lecia Odzyska-
nia Niepodległości, któ-
re  zostały przyznane w 
tym wyjątkowym dla na-
szej ojczyzny roku przez 
Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego.

Wśród wyróżnionych 
znaleźli się mieszkańcy 
województwa śląskiego, 

zasłużeni w takich dziedzinach jak: kultura, sztuka, nauka, 
technologia, media, publicystyka, biznes, NGO, Kościół oraz 
środowiska kombatanckie. Uroczystość odbyła się w Westy-
bulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nagrodę odebrał również mieszkaniec gminy Istebna - 
pan Józef Broda.

Panu Józefowi Brodzie serdecznie gratulujemy zasłu-
żonej nagrody!
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Ostatnie pożegnanie księdza 
Alfreda Stańka 

Dnia 1 listopada 
2018 roku w wieku 52 
lat zmarł śp. ks. Alfred 
Staniek proboszcz Pa-
ra�i Ewangelickiej w 
Istebnej.

W środę 7 listopa-
da o godzinie 13:00 
w kościele ap. Piotra i 
Pawła w Wiśle odbyły 
się uroczystości po-
grzebowe śp. ks. Al-
freda Stańka. Wiślań-
ski kościół wypełnił 
się członkami rodziny, 

duchownymi, zborownikami z Istebnej, Wisły i wielu innych 
para�i, znajomymi z czasu obozów, które prowadził ks. Al-
fred i wieloma gośćmi.

Nabożeństwo pogrzebowe rozpoczął zwierzchnik Die-
cezji Cieszyńskiej ks. bp Adrian Korczago. Części liturgiczne 
prowadzili biskupi oraz duchowni związani z ks. Alfredem. 
Kazanie, którego podstawą były słowa z Listu do Rzymian 
(Rz 6,3-9) wygłosił biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. W imie-
niu para�i w Istebnej słowa podziękowania wypowiedział 
kurator para�i. Słowa podziękowania skierowała także dele-
gacja Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora, którego zmarły 
był inicjatorem i honorowym członkiem. W imieniu miesz-
kańców Gminy Istebna przemówił Wójt Gminy Istebna Hen-
ryk Gazurek: „W imieniu władz samorządowych Gminy Istebna 
oraz własnym, żegnam Cię drogi księże Alfredzie i dziękuję za 
Dobro, które pozostawiłeś nam wszystkim w spadku. Niech Pan 
życia i śmierci przyjmie cię do Chwały Nieba.” – powiedział. 

Przemówienia przeplatane były śpiewem w wykonaniu 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej przy 
akompaniamencie Zbigniewa Wałacha i Jana Kaczmarzyka. 
W czasie nabożeństwa wystąpili również: połączone chóry 
wiślańskie oraz uczniowie ogniska muzycznego z Wisły.

Ks. Alfred Krystian Staniek urodził się 29 lipca 1966 r.  
w Wodzisławiu Śląskim, jako syn Augustyna Stańka i Szarloty 
z d. Pilch. Kon�rmowany został 11 maja 1980 r. w Wodzisła-
wiu Śląskim przez ks. Marcina Lukasa. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do Technikum Samochodowego  
w Pszczynie.

W latach 1986-1992 studiował na Wydziale Teologii 
Ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie. Praktykę kościelną odbywał m.in. w para�ach 
ewangelickich w Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu Miechowi-
cach i Tarnowskich Górach. 25 czerwca 1992 r. zdał w War-
szawie I egzamin kościelny „pro venia concionandi”.

O swojej decyzji pracy w Kościele tak pisał: „Wybór stu-
diów teologicznych nie był przypadkowy. Wychowałem 
się w rodzinie ewangelickiej. Słowo Boże poznawałem od 
najmłodszych lat. Rodzice uczyli mnie modlić się, wspólnie 
czytaliśmy Biblię, uczęszczaliśmy na nabożeństwa. Kiedy 
pierwszy raz pojechałem na obóz młodzieżowy do Salmopo-
la z uwagą obserwowałem pracę studentów teologii. Na na-
stępnych obozach starałem się brać czynny udział (poranne 
rozważania, prowadzenie grupy dyskusyjnych, śpiewu). Bar-
dzo polubiłem pracę z młodzieżą. Po wakacjach włączyłem 
się do pracy w naszej para�i i coraz poważniej zacząłem my-
śleć o studiach teologicznych, a później o pracy w Kościele.”

Ks. Staniek został ordynowany 26 lipca 1992 r. w kościele 
ewangelicko-augsburskim w Mikołowie przez ówczesnego 
Biskupa Kościoła ks. Jana Szarka. Z dniem ordynacji został 
mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji katowickiej. 
Następnie od 1 maja 1993 r. służył jako wikariusz w Para�i 
Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach, a w latach 
1996-1998 był jej proboszczem administratorem. Od wrześ-
nia 1998 r. pracował w Para�i Ewangelicko-Augsburskiej w 
Wołczynie, a w latach 2002-2006 był proboszczem Para�i 
Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach. 23 lip-
ca 2006 r. został wybrany proboszczem Para�i Ewangelicko-
-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenie w urząd probosz-
cza nastąpiło 26 sierpnia 2006 r.

W swojej służbie ks. Staniek był zawsze oddany Bogu  
i ludziom. Jego wielką pasją była muzyka, angażował się  
w działalność zespołu muzycznego „Chrystus Daje Nadzieję”, 
który w swoim repertuarze miał piosenki jego autorstwa.

Na podstawie: http://cieszynska.luteranie.pl

Sesja historyczna - Jan Łysek 
i inni ewangeliccy bohaterzy
W niedzielę 18 listopada 2018 r., Parafia Ewangelicko-

-Augsburska w Istebnej zorganizowała uroczystą sesję hi-
storyczną. Wydarzenie odbyło się z okazji Jubileuszu 100 lat 
odzyskania przez Polskę niepodległości, a poświęcone było 
ewangelickim bohaterom walczącym o wolność naszej oj-
czyzny. Podczas sesji p. Leszek Bujok krótko scharakteryzo-
wał sylwetki zasłużonych luterańskich polityków (m.in.: Jó-
zef Beck, Ignacy Boerner, Tadeusz Hołówko) i żołnierzy (m.in. 
generałowie: Władysław Anders, Leonard Skierski, Juliusz 
Rómmel). Z kolei p. Krzysztof Kiereś wygłosił referat o po-
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chodzącym z Jaworzynki poruczniku Janie Łysku, a ks. radca 
Waldemar Szajthauer o ks. bp dr Juliuszu Bursche, którego 
11 listopada 2018 r. prezydent RP Andrzej Duda pośmiertnie 
odznaczył Orderem Orła Białego.

W trakcie uroczystości nie zabrakło także muzyki patrio-
tycznej. Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna wy-
konał znane pieśni wojenne oraz regionalne, a muzycy ze 
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda 
w Wiśle utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Podczas 
sesji historycznej wręczono również dzieciom i młodzieży 
nagrody za udział w konkursie plastycznym. Zadaniem gru-
py młodszej było wykonanie godła Polski dowolną metodą 
plastyczną. Grupa starsza zaś miała wykonać pocztówkę po-
rucznika Jana Łyska z walk wojennych do domu rodzinnego. 
Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas uroczy-
stości. Sesję historyczną prowadził ks. radca Waldemar Szajt-
hauer (proboszcz Para�i Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle), 
który tymczasowo pełni funkcję proboszcza - administratora 
Para�i Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.     

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władzy sa-
morządowej w Istebnej: p. Henryk Gazurek (ustępujący wójt 
gminy), p. Stanisław Legierski (ustępujący wiceprzewodni-
czący rady gminy), p. Łucja Michałek (wójt-elekt gminy), p. 
Teresa Łaszewska (sekretarz gminy), sołtysi a także dyrek-
torzy i nauczyciele szkół. Niestety na sali zabrakło inicjato-
ra sesji historycznej - ks. Alfreda Stańka (proboszcza para�i 
Ewengelicko- Augsburskiej w Istebnej), który odszedł od nas 
1 listopada 2018 r.

Konkurs dla dzieci i młodzieży oraz sesja historyczna 
została zorganizowana w ramach projektu pn. „Walczyli o 
niepodległość Polski! Wspomnienie Jana Łyska i innych ewan-
gelickich bohaterów” do�nansowanego z budżetu Gminy 
Istebna.                     oprac. A. Pilch - Rucka

Nowa kapliczka na Stecówce
Wszyscy, ci którzy przynajmniej od czasu do czasu, czy to 

w celach turystycznych, czy też wiedzeni potrzebą modlitwy 
przed wizerunkiem Pani Fatimskiej odwiedzają istebniańską 
polanę Stecówka, z pewnością zauważyli, że przy kościel-
nym parkingu powstawał nowy obiekt małej architektury sa-
kralnej. Od kilku miesięcy kapliczka wyglądała  niemalże na 
ukończoną, a jednak ciągle coś się jeszcze zmieniało, para-
�anie i ich duszpasterz z wielką starannością dopracowywali 
jej ostateczny kształt. Nic dziwnego, bowiem jest to obiekt 
niezwykle symboliczny… Zamysł jego powstania pojawił 
się, jak to powiedział Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba  
w „głowach i sercach” jego oraz kilku para�an w roku 2016, 
kiedy to świętowaliśmy 1050. Rocznicę Chrztu Polski, a za-
razem ku końcowi miała się odbudowa Kościoła pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Stecówce. Rozpoczęto więc prace nad 
budową kapliczki, a zarazem dyskusje nad jej ostatecznym 
kształtem. Tworzeniu nowego obiektu sakralnego towa-
rzyszyły kolejne ważne dla Kościoła rzymskokatolickiego  
i naszego Narodu rocznice: 2017 – 100. Rocznica Objawień 
Fatimskich; 2018 – 100. Rocznica Odzyskania Niepodle-
głości, co wywarło przemożny wpływ na zawartą w jego 
ostatecznym wyglądzie symbolikę. Patrząc na niedawno 
ukończoną i poświęconą kapliczkę odnajdziemy liczne od-
wołania zarówno do wspomnianych już wcześniej wydarzeń 
historycznych, jak i ważnych dla lokalnej wspólnoty para�al-
nej momentów. Wyjątkowy jest już sam budulec, z którego 
wykonana została cała konstrukcja, do jej stworzenia użyto 
bowiem kamieni, które niegdyś podtrzymywały wał ziemny 
znajdujący się u podstaw zniszczonego przez pożar dawne-
go kościoła. Ks. Kotarba wspominał podczas uroczystego 
poświęcenia, jak pojawiali się na Stecówce chętni na zakup 
tych kamieni, ale „przecież my nie mogliśmy się ich pozbyć” 
powiedział. Wewnątrz „groty” umieszczona została �gur-
ka Matki Bożej Fatimskiej, która podczas mającej miejsce  
w czasie od listopada 2017 do czerwca tego roku peregryna-
cji nawiedziła rodziny należące do tutejszej para�i. Figurkę tą 
umieszczono w niezwykłej oprawie ocalałego z pożogi frag-
mentu dzwonu „Michał”, który pełnił w dawnym kościele rolę 
sygnaturki, a niejako „u stóp” Matki Bożej wmurowano jego 
serce. Patrząc od frontu zobaczymy także tabliczkę upamięt-
niającą 100. Rocznicę Objawień Fatimskich oraz pokrywkę 
vasculum – jeden z nielicznych elementów naczyń liturgicz-
nych, który oparł się płomieniom. Na wschodniej ścianie 
kapliczki umiejscowiono fragment świecznika i kropidełko, 
które w sposób symboliczny przedstawia 1050. Rocznicę 
Chrztu Polski, wraz z przypominającą o niej tabliczką. Stro-
na zachodnia natomiast poświęcona została obchodzonej  
w tym roku 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, wid-
nieje tu godło II Rzeczypospolitej, jakie obowiązywało w la-
tach 1919 – 1927, przedstawiające Orła Białego w zamknię-
tej koronie z krzyżem. Także i tutaj zamocowana została 
tabliczka z wygrawerowanymi stosownymi datami. Całość 
wieńczy prosty, metalowy krzyż, który niegdyś zdobił szczyt 
wolnostojącej dzwonnicy – mimo bliskości płonącego  
w grudniową noc kościoła…pozostała ona nienaruszona.

12 listopada przed wieczorną Mszą Świętą Ksiądz Pro-
boszcz Grzegorz Kotarba w otoczeniu swoich para�an 
dokonał uroczystego poświęcenia Kapliczki Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce. Wydarzeniu temu towarzyszyła krótka 
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przemowa duszpasterza, w której przypomniał on nietuzin-
kową historię jej powstania, a także  serdecznie podziękował 
osobom zaangażowanym w jej budowę: braciom Stanisła-
wowi i Januszowi Łupieżowcom, Henrykowi Haratykowi, 
Franciszkowi Kohutowi, Piotrowi Lipowskiemu, Pawłowi 
Kukuczce, Jackowi Bockowi, Marii Niesłanik, Jakubowi 
Kaczmarzykowi, Annie i Sławomirowi Mierzewa z Krako-
wa, Pawłowi Sikorze, Józefowi Michałkowi, jak również 
Straży Leśnej, która wyszukała i pozwoliła zabrać z lasu ka-
mień na zamknięcie groty. Kapłan wraz ze swymi para�ana-
mi otoczył także modlitwą nieżyjących już współtwórców 
kapliczki Aleksandra Jopka i Jana Kawuloka. Ks. Grzegorz 
Kotarba wyraził również swą wdzięczność wszystkim tym, 
którzy codziennie dbają o to, by nie zwiędły rosnące tutaj 
kwiaty i podtrzymują światło lampek otaczających swym 
blaskiem Fatimską Panią.

80-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce
W sobotę 24 listopada Szkoła Podstawowa nr 1 w Jawo-

rzynce obchodziła 80-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczę-
ły się o godz. 10.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz 
proboszcz Stanisław Pindel. Eucharystię sprawowali również 
były proboszcz – ksiądz prałat Jerzy Palarczyk, proboszcz pa-
ra�i na Trzycatku – ks. Marek Modzelewski oraz wikariusz ks. 
Paweł Then. Słowo Boże do wiernych skierował ks. Jerzy Pa-
larczyk. Podkreślił on, że szkoła jest miejscem, w którym nie 
tylko się uczy, ale również wychowuje młodych ludzi. Mą-

drość i dobroć to dwie 
najważniejsze warto-
ści. Na końcu ksiądz 
proboszcz Pindel wrę-
czył na ręce pani dyrek-
tor Grażyny Przybyły 
historyczną monetę, 
znalezioną przy krzy-
żu obok szkoły 2 lata 
temu, a która została 
wybita w tym samym 
roku, w którym po-
wstała szkoła. Po mszy 
wszyscy zebrani udali 
się do budynku szkoły.

Akademię rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Przybyła 
przywitaniem gości – władz gminnych, oświatowych, czyn-
nych i emerytowanych nauczycieli oraz wszystkich zebra-
nych. Potem przedstawiła krótki zarys historii 200 lat szkolni-
ctwa w Jaworzynce.

Przypomniała, że już w 1820 roku powstała w Jaworzyn-
ce pierwsza szkoła para�alna. Znajdowała się w przysiółku 
Duraje. W 1849 roku, po zniesieniu granicy między Austrią  
a Węgrami, gmina zakupiła budynek celny, który przezna-
czyła na szkołę. Do 1920 roku uczęszczały do niej również 
dzieci z Hrčavy. W 1869 roku wprowadzono obowiązek 
szkolny, szkoły para�alne przestały istnieć. W 1936 roku licz-
ba uczniów w szkole wynosiła już 167. Budynek był zanie-
dbany i zniszczony. W związku z tym ówczesny kierownik 
Władysław Pabijan podjął starania o budowę nowej szkoły w 
centrum wsi. Teren pod budowę przekazała rodzina Jurosz-
ków. Budowę nowej szkoły rozpoczęto 1 sierpnia 1937 roku, 
a zakończono już po 16 miesiącach, czyli 20 grudnia 1938 
roku. Działalność szkoły została zawieszona wraz z wybu-
chem II wojny światowej. Przerwa w nauce nie trwała długo. 
Naukę rozpoczęto już w marcu 1940 roku. W czasie okupacji 
szkoła nosiła nazwę szkoły przejściowej. 1 maja 1945 roku 
Jaworzynka została wyzwolona, a nauczanie rozpoczęto już 
11 czerwca 1945 roku. Był to najkrótszy rok szkolny w hi-
storii tej szkoły. Obowiązki kierownika szkoły pełnił Maciej 
Frycz, który po 2 miesiącach został przeniesiony na Zapasie-
ki, gdyż z Węgier powrócił stały kierownik szkoły Władysław 
Pabijan. W 1972 roku pan Pabijan przeszedł na emeryturę, 
a jego obowiązki przejął Stanisław Stróż, który pełnił funk-
cję dyrektora do 1976 roku. Wtedy na stanowisko dyrektora 
tutejszej szkoły powołano mgr Helenę Bojko. Tra�ła ona na 
trudny czas politycznych zawirowań. W stanie wojennym, 
21 grudnia 1981 roku, została zwolniona ze stanowiska. Po 
jej odejściu dyrektorem szkoły na okres półtora roku został 
Krzysztof Kozubek, a w 1983 roku stanowisko dyrektora po-
wierzono Annie Sztwiertni, która funkcję tę pełniła przez 11 
lat. Od 1 września 1994 roku dyrektorem szkoły jest mgr Gra-
żyna Przybyła.W czasie jej kadencji szkoły zostały przejęte 
przez samorządy, dzięki czemu możliwe było przeprowadze-
nie wielu remontów, m.in. przyłączenie szkoły do wodocią-
gu gminnego czy kanalizacji ściekowej. Dokonano wymiany 
okien, termomodernizacji budynku, przeprowadzono kapi-
talny remont kuchni, remont boiska szkolnego. Powstał plac 
zabaw dla dzieci.

W roku 2008 szkoła przyjęła imię księdza Jana Twardow-
skiego. W 2011 roku odbyła się podniosła uroczystość nada-
nia szkole sztandaru. W 2016 roku absolwent Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworzynce, biskup Wiesław Krótki,w ramach 
ŚDM przybył do Jaworzynki i odwiedził swoją macierzystą 
placówkę wraz z Inuitami (Eskimosami).

W ciągu ostatnich 10 lat szkoła wzięła udział w kilku pro-
jektach, m.in. „Radosna szkoła”, „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”, „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I – III w szkołach podstawowych na terenie Gmi-
ny Istebna”,„Zapewnienie równego dostępu w ramach do-
brej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna”. W ramach 
ostatniego projektu szkoła wzbogaciła się o nowe pracow-
nie, zyskała tablice interaktywne, a na trzecim piętrze pod 
dachem w ramach projektu powstało obserwatorium.

Po wystąpieniu pani dyrektor zebrani mogli obejrzeć 
program artystyczny. Była to aranżacja poetycko-muzyczna 
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przygotowana przez panie Monikę Michałek i Monikę Wa-
łach-Kaczmarzyk. Opierała się na tekstach Emanuela Grima, 
Jerzego Ruckiego, Jerzego Probosza, Zuzanny Kawulok, Ma-
rii Konopnickiej i patrona szkoły, ks. Jana Twardowskiego,  
a przeplatana była utworami muzycznymi w wykonaniu Ma-
łej Jetelinki. Na zakończenie absolwenci Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Jaworzynce, a obecni uczniowie szkoły muzycznej 
w Bielsku-Białej: Karolina Juroszek i Jan Probosz, zaprezen-
towali dwa utwory Ariany Grande na pianinie i skrzypcach. 
Pani dyrektor przyjęła podziękowania i gratulacje m.in. z rąk 
pani wójt Łucji Michałek oraz jej zastępcy pana Ryszarda Ma-
cury, radnych gminnych, dyrektor GOK-u Elżbiety Legierskiej 
- Niewiadomskiej oraz dyrektorów pozostałych placówek 
oświatowych w Gminie Istebna.

Po akademii goście mogli zwiedzić wystawy przygoto-
wane przez nauczycieli. Miejsca, które warto było zobaczyć, 

oznaczone były kartkami z motywem biedronki i różnymi 
mottami z twórczości ks. Jana Twardowskiego. Absolwenci 
ze wzruszeniem odnajdywali się na zdjęciach wystawy histo-
rycznej przygotowanej przez historyków – panią Izabelę Boj-
ko oraz pana Janusza Juroszka na 2. piętrze. Na 14. tablicach 
mogli podziwiać archiwalne zdjęcia wykonane w salach 
lekcyjnych, na zajęciach artystycznych, zajęciach �zycznych, 
podczas prac na działkach szkolnych, w czasie zabaw oraz 
różnych uroczystości szkolnych. Harcerze z sentymentem 
odnajdywali siebie na zdjęciach z obozów harcerskich, bi-
waków, akcji letnich, biegów patrolowych. Wytrwalsi mogli 
zapoznać się ze szczegółową historią szkoły w Jaworzynce.

W sali 22, poświęconej patronowi szkoły ks. Janowi 
Twardowskiemu oraz pisarzom jaworzynczańskim, Pawłowi 
Łyskowi i Jerzemu Ruckiemu, można było obejrzeć wysta-
wę dzieł tych autorów. W nastrój utworów Twardowskiego 
wprowadzał głos samego artysty płynący z kasety magne-
tofonowej. Na historycznych zielonych ławkach rozłożone 
zostały kroniki, w których goście doszukiwali się różnych cie-
kawych informacji, oglądali zdjęcia.

Przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rodzi-
ców toczyły się rozmowy, wybuchały salwy śmiechu, a wspo-
mnieniom nie było końca…

Serdecznie dziękujemy tym, którzy przyczynili się do or-
ganizacji tego święta, a także wszystkim, którzy byli z nami 
w tym wyjątkowym historycznym dniu!       I.Bojko

Z życia szkół

Europejski Dzień Języków w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej
Europejski Dzień Języków obchodzony jest w krajach 

Unii Europejskiej od 2001 roku. Podstawowe cele Europej-
skiego Dnia Języków to:

1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i na-
uczania   języków, jak również   konieczności urozmaicania 
oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz 
porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej 
Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: 
zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, 
jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilno-
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Z życia szkół
ści czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie 
międzynarodowej.

W tym roku już po raz drugi nauczyciele języków obcych 
w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Istebnej włączyli się w 
obchody Europejskiego Dnia Języków, którego celem jest 
promowanie nauki języków obcych. Uczniowie sami zapro-
ponowali jego ponowną organizację. Pierwszym etapem był 
klasowy Konkurs na Plakat na temat wylosowanego kraju. 
W ciągu kilku dni powstały przepiękne prace, które w piątek, 
19 października przyozdobiły drzwi poszczególnych sal lek-
cyjnych. Zwyciążyła klasa 3b gimnazjum, której przedstawi-
ciele stworzyli plakat o Hiszpanii.

Drugi etap Konkurs 
Wiedzy o Krajach Świa-
ta został przygotowany w 
oparciu o informacje za-
mieszczone na plakatach. w 
poniedziałek, 22 paździer-
nika trzyosobowe drużyny 
miały niecałe trzy godziny 
na znalezienie odpowiedzi 
na 17 pytań. Uczestnicy 
musieli między innymi do-
wiedzieć się, w którym kraju 
linia brzegowa jest dłuższa 

od Muru Chińskiego (Dania) oraz w którym kraju policjanci 
dostają podwyżkę za noszenie wąsów (Indie). Dwie druży-
ny - z klas 8b oraz 5c odpowiedziały na wszystkie pytania 
bezbłędnie.

Trzecim, i jak się okazało, najbardziej wyczekiwanym wy-
darzeniem, była degustacja przysmaków z całego świata. 
Uczniowie jeszcze liczniej niż w zeszłym roku zaangażowali 
się w to wydarzenie, a różnorodność potraw była ogromna. 
Mogliśmy spróbować pizzy, bułeczek angielskich, tortilli, go-
frów belgijskich, chałwy, ptysiów, mu�nek, imbirowych cia-
steczek koreańskich i całego mnóstwa innych przysmaków.

Czwartym etapem obchodów Europejskiego Dnia Języ-
ków był konkurs dla klas 7,8 i 3 gimnazjalnych pt. Tell me 
what you wear. Uczniowie rywalizowali w tłumaczeniu z ję-
zyka angielskiego sloganów, które widnieją na koszulkach, 
bluzach czy zeszytach. Dobrze wiedzieć co mamy napisane 

na ubraniach, które kupujemy. Zwycieżczynią została Pauli-
na Fiedor z klasy 8b.

Uczniowie klas 1-4 również włączyli sie w obchody biorąc 
udział w konkursie Picture Dictionary. Powstały przepiękne 
i pomysłowe prace, które mogliśmy podziwiać na wystawce 
w holu szkoły. Nikola Łacek z klasy 4c zdobyła I miejsce w 
budynku gimnazjum, zaś w górnym budynku I miejsce wy-
walczyła Magdalena Bielesz z kl. 1c

Bardzo dziękujemy uczniom za liczny udział w Europej-
skim Dniu Języków oraz wysiłek włożony w przygotowanie 
plakatów i przekąsek. Dziękujemy też rodzicom za pomoc 
przy kulinarnej części świętowania. W ciągu 20 minut mieli-
śmy okazję spróbować specjałów z całego świata.  

Dziękujemy też Radzie Rodziców za ufundowanie na-
gród dla zwycięzców. Nagrodziliśmy łącznie 68 uczestników.

Europejski Dzień Języków został zorganizowany przez 
nauczycieli języków obcych.                 Katarzyna Leżańska-Czulak

Święto Niepodległości w SP 2 Istebna
Tegoroczne listopadowe święto było obchodzone w ca-

łym kraju wyjątkowo uroczyście. To setna rocznica Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę spowodowała, że w ciągu 
całego roku odbywały się przeróżne imprezy i uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie.

 W naszej szkole przygotowania do tego dnia również za-
częły się dość wcześnie. Już we wrześniu wzięliśmy udział w 
akcji „ 100 pozdrowień na 100- lecie Niepodległości”. Zebra-
liśmy 100 pocztówek, które powędrowały do szkół w całej 
Polsce. I choć wypisywanie ich zajęło  uczniom starszych klas 
trochę czasu, z pewnością tę formę pisemną  dobrze sobie 
utrwalili. Z ciekawością przeglądaliśmy pocztówki, które do 
nas  docierały. Zlokalizowanie niektórych mniejszych miej-
scowości  na mapie wymagało znajomości geogra�i, ale od 
czego jest Internet. Niestety setki pocztówek nie udało się 
zdobyć, liczymy na to, że  jeszcze dojdą…, za to w tym roku 
w naszej szkole jest dokładnie stu uczniów. 

W klasach 4 – 8  przeprowadzony został konkurs recyta-
torski poezji  patriotycznej. Z każdej klasy wybraliśmy naj-
lepsze i najciekawsze interpretacje, z których powstał  mon-
taż poetycki . Zróżnicowanie utworów, od prostoty Wandy 
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Chotomskiej, trudnej poezji Tadeusza Różewicza i mało 
popularnej Mariana Hemara, spowodowało, że program był 
bardzo ciekawy. 

W klasach 1-3 także dużo się działo. Tam w rękach śmi-
gały nożyczki, a na stołach wszędzie pełno było białych i 
czerwonych kartek. Przybywało na gazetkach w klasach i 
korytarzach polskich motywów: maków, bocianów, godeł, 
biało-czerwonych kotylionów. W oknach klasy 0 pojawiły się 
piękne drzewa z listeczkami w narodowych barwach, a w sali 
trwała mozolna praca nad dużą mapą Polski, wyklejoną  ku-
leczkami z bibuły.

 9 listopada odbyło się uroczyste świętowanie Dnia Nie-
podległości w naszej szkole. Na scenie pojawił się portret 
Józefa Piłsudskiego i biało- czerwone ukwiecone drzewo z 
�agą Polski.

Akademię rozpoczęła p. Dyrektor Danuta Szmigielska-
-Kawulok  nakreślając powagę tego święta i witając wszyst-
kich rodziców.  Następnie uczniowie samorządu szkolnego 
przedstawili program akademii. Zaczęliśmy od wspomnia-
nego wcześniej montażu poetyckiego uczniów klas star-
szych. Wspaniałe przedstawienie dotyczące historii Polski 
pokazała nam klasa ósma, gdzie historia, literatura i tradycja  
połączone zostały w jedną całość. Polskę, jako postać białe-
go orła i krążące nad nią trzy czarne ptaszyska z pewnością 
zapamiętali nawet ci najmniejsi. A piękne wykonanie pieśni 
patriotycznych nadało przedstawieniu uroczysty charakter. 
Jak wiele szkół w całym kraju tego dnia włączyliśmy  się też 
do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.  Staraliśmy 
się, żeby każdy znał tekst Mazurka Dąbrowskiego. Wykona-
nia go w odświętnych strojach, z kotylionami biało- czerwo-
nymi i przede wszystkim z odpowiednią postawą i powagą 
przez wszystkich uczniów nie powstydziłby się żaden Polak. 
Śpiewaliśmy też klasami piosenki historyczne, a że najbar-
dziej rytmiczne są te wojskowe, więc zabrzmiały m.in. „Le-
giony”, „Przybyli ułani”.

Na koniec  zostało nam jeszcze uroczyste pasowanie na 
uczniów klasy pierwszej. Zanim jednak pani Dyrektor paso-
wała ich tradycyjnie dotykając drewnianym dużym piórem  
pokazali , czego już się nauczyli. Były więc piosenki,  czytanie 
losowanych zdań i proste obliczenia matematyczne. Wresz-
cie po uroczystym ślubowaniu dostali od rodziców  wycze-

kane rogi ob�tości, na które zawsze  starsi koledzy patrzą z 
nieukrywaną zazdrością. Z pewnością pierwszaki, a już na 
pewno ich rodzice, będą pamiętać, że w takim uroczystym 
dniu ich pociechy zostały przyjęte do grona uczniów szkoły 
podstawowej.  Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała 
wszystkim za przygotowanie akademii a gościom za przy-
bycie .

W ten sposób zostały zrealizowane nasze przygotowania 
do tego listopadowego święta. Chcielibyśmy, żeby ta uro-
czystość została w pamięci naszych uczniów jako historycz-
na chwila, którą kiedyś będą wspominać. Biało- czerwone 
symbole zostaną jeszcze na szkolnych korytarzach, żeby  ten 
dzień przypominać, poza tym nasz naród z pewnością nie 
odzyskał wolności w ciągu jednego dnia…                B. Dymarek

Obchody 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości
8 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce mia-

ły miejsce całodzienne obchody upamiętniające 100-lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.   

Świętowanie rozpoczęliśmy częścią wokalno-artystycz-
ną, podczas której uczniowie przedstawili poszczególne in-
formacje dotyczące historii naszego kraju.   

Następnie został zorganizowany Konkurs na recytację 
hymnu państwowego, który spotkał się z bardzo dużym za-
interesowaniem. Później uczniowie wybrali jedne z dwóch 
warsztatów i w nich uczestniczyli. Były to warsztaty muzycz-
ne – karaoke, gdzie na pierwszym planie pojawiły się pio-
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senki patriotyczne – i warsztaty plastyczne, podczas których 
nasi uczniowie wykonali drzewko, zawierające symbole pań-
stwa polskiego. Zaangażowanie uczestników było ogromne, 
co utwierdza w przekonaniu, że kraj, w którym żyjemy jest 
dla nich ważny.     

Podsumowaniem tego dnia, było rozdanie nagród na sali 
gimnastycznej. Rozstrzygnięto tam poszczególne konkursy 
o charakterze patriotycznym, które odbywały się już od paź-
dziernika na terenie naszej szkoły.               Anna Pudalik

Wspólne świętowanie
11 listopada o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej nr 

2 w Jaworzynce zaprezentowana została akademia z okazji 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przy-
gotowali ją uczniowie klasy VI, VII i VIII pod kierunkiem p. 
Anny Pudalik przy współpracy z p. Magdaleną Krężelok, zaj-
mującą się oprawą plastyczną. Wystąpienie naszych 
uczniów było powtórzeniem popisu z czwartku, kiedy to w 
naszej szkole odbywały się całodzienne obchody związane z 
Narodowym Świętem Niepodległości.  

Niedzielna akademia, skierowana została w sposób 
szczególny do rodziców, dziadków i wszystkich pozostałych 

mieszkańców Zapasiek. Zostali oni zaproszeni do wspólne-
go odśpiewania hymnu państwowego i przeżycia chwil pa-
triotycznych uniesień. Zgromadzeni przenieśli się w czasie, 
by móc dostrzec, że wojna i okupacja, to momenty bardzo 
bolesne w dziejach naszego kraju. Zaprezentowany został 
również „Taniec �agi biało-czerwonej”, który nagrodzono 
gromkimi brawami. Na zakończenie uczniowie odśpiewali 
pogodną piosenkę patriotyczną, będącą podsumowaniem 
ich występu.      

Zadowoleni i dumni goście w radosnych nastrojach 11-li-
stopadowych udali się do swoich domów.             Anna Pudalik

Stulecie Niepodległej Polski
11 listopada 1918 r. spełniło się marzenie wielu pokoleń 

Polaków. Po trzech rozbiorach i 123 latach niewoli, rusy�ka-
cji i germanizacji, po krwawych walkach narodowowyzwo-
leńczych na nowo powstało niepodległe Państwo Polskie. 
Rzeczpospolita Polska znów zagościła na mapach świata.

 W tym roku – 2018 – obchodzimy Jubileusz stulecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.  Nasza szkoła, pragnąc 
uświetnić tę wyjątkową rocznicę, zorganizowała wiele kul-
turalnych przedsięwzięć. Jednym z nich był konkurs poety-
cki pt. Strofy o Ojczyźnie, w którym wzięli udział uczniowie 
skupieni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz 
VII –VIII wraz z oddziałami gimnazjalnymi. Ilość i różnorod-
ność zgłoszonych utworów była imponująca. Nasi ucznio-
wie z wielkim zaangażowaniem podeszli do konkursowych 
zmagań, wykazując się dojrzałością literacką i świadomością 
narodowej przynależności. 

Tworzone przez nich wiersze, w których mowa o hołdzie 
składanym bohaterom walczącym o wolność Polski, o hero-
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izmie na polach bitew, o pięknie polskiego krajobrazu czy 
przywiązaniu do ziemi ojczystej, o trudnych wyborach albo 
o wierze zakorzenionej w sercach, są wyrazem ich patrioty-
zmu i nierzadko oryginalnego talentu poetyckiego. 

Jury złożone z polonistek ZSP w Istebnej miało, zatem 
niełatwe zadanie. Ostatecznie jednak zdecydowało się wy-
łonić dziewięciu laureatów. W kategorii klas IV – VI pierwsze 
miejsce przypadło Szymonowi Gazurkowi z kl 5c, drugie 
– Marzenie Zembik z kl. 6 b i trzecie dwu uczennicom: Rok-
sanie Dawidowicz z kl. 4b oraz Julii Kohut z 6a. W katego-
rii klas VII – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych laury zdobyły 
uczennice z 3b (gimnazjum): pierwsze - Paula Kubieniec, 
drugie – Karolina Legierska, a trzecie – Aleksandra Legier-
ska. Ponadto wyróżnieniem nagrodzono również: Patryka 
Jałowiczora (8a) i Annę Probosz (8b).

Dodatkową atrakcją tegoż konkursu było profesjonalne 
wydanie tomiku Strofy o Ojczyźnie, w którym znalazły się 
nie tylko wiersze nagrodzone, ale także zauważone, czyli 
te, które na swój sposób wyróżniały się spośród wszystkich 
zgłoszonych na konkurs utworów. W tym miejscu pragnę 
- w imieniu polonistek i dyrekcji naszej szkoły – gorąco po-
dziękować naszym księżom katechetom i proboszczom oraz 
para�om św. Bartłomieja w Koniakowie i Dobrego Pasterza 
w Istebnej, jak również Radzie Rodziców Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Istebnej za s�nansowanie wydania po-
konkursowego zbiorku poezji.

 Następnym przedsięwzięciem związanym ze Świętem 
Niepodległości był konkurs na najładniejszą gazetkę 
ścienną w klasach zorganizowany przez panie: Ewę Kożdoń 
– Waligórę, Joannę Kossowską, Jolantę Juroszek i Annę Tor-
biak. Konkurs dotyczył dwóch kategorii: klas I – V oraz VI-VIII i 
oddziałów gimnazjalnych. Jurorki przy ocenie gazetek brały 
pod uwagę ich poziom merytoryczny, pomysł, wygląd este-
tyczny, jak również pomoc wychowawców. Zdecydowanie z 
największym zaangażowaniem do tych konkursowych zma-
gań przystąpili najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy nie 
tylko przygotowali interesujące gazetki ścienne, ale również 
udekorowali – głównie w barwy narodowe -swoje klasopra-
cownie. W młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce 
zdobyła bezapelacyjnie klasa 2 a, drugie miejsce przypadło 
kilku klasom: 2b, 2c, 3a, 3b, natomiast trzecie-1 a, 1b, 1c, 4c i 
5a. W starszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zdobyła 
klasa gimnazjalna – 3e, drugie – 6b, a trzecie – 3c (gimna-
zjum). Jurorki zdecydowały się też przyznać wyjątkowe wy-
różnienia: dla dziewcząt z klasy 8a za gazetkę na korytarzu 

oraz dla pań sprzątaczek, które – ujęte ideą konkursu – przy-
gotowały patriotyczną gazetkę w swoim kantorku.       

Kolejnym artystycznym zamysłem związanym z Jubi-
leuszem było przygotowanie dwu wystaw w holu naszej 
szkoły. Pierwsza – zorganizowana p. Krzysztofa Kieresia - to 
ekspozycja wypożyczona z Książnicy Cieszyńskiej, której 
tytuł zaczerpnięty został z Roty M. Konopnickiej: Polski my 
naród, polski lud. Wystawa ta miała za zadanie ukazać drogę 
Śląska Cieszyńskiego do wolnej Polski. Druga z kolei – przy-
gotowana przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury przez 
p. Andrzeja Suszkę – zatytułowana była Sto lat polskości w 
Istebnej. Zawierała fotogra�e ukazujące życie mieszkańców 
Trójwsi na przestrzeni minionych stu lat. Obydwie ekspozy-
cje cieszyły się żywym odbiorem nie tylko naszych uczniów, 
ale też zaproszonych gości. Warto też dodać, że o piękny 
wystrój holu (biało-czerwone kompozycje kwiatowe, cho-
rągiewki itp.) zadbały wychowawczynie klas 1-3 wraz ze 
swymi podopiecznymi oraz p. Danuta Konarzewska, która 
zaprezentowała prace uczniów o tematyce patriotycznej, 
umieszczając je w swej tzw. Galerii pod Jedynką. Wśród nich 
znalazły się rysunki nagrodzone w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez panią Danutę w trzech kategoriach 
wiekowych. W pierwszej z nich (rysunek o tematyce nie-
podległościowej), obejmującej klasy I - III pierwsze miejsce 
zdobyła Liliana Ziółkowska z 2c, drugie – Maja Gorzołka 
z 2b, a trzecie Roksana Skurzok z 2b. W drugiej (obejmują-
cej klasy IV - VI) – pierwsze miejsce przypadło Magdalenie 
Legierskiej z 5b, drugie – Julii Gazurek z 5a, a trzecie – 
Wiktorowi Klajbertowi z 5b. W trzeciej kategorii wiekowej 
młodzież (kl.VII-VIII i trzecie gimnazjalne) miała wykonać pla-
kat o treści patriotycznej. Wszyscy laureaci to gimnazjaliści: 
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Legierska z 3b, drugie 
Karolina Skurzok z 3f, trzecie Julia - Fiedor z 3b, natomiast 
wyróżnienie zdobyła Justyna Klus z 3b.

W uroczystych obchodach Święta Niepodległości orga-
nizowanych przez naszą szkołę nie zabrakło też konkursu 
przeprowadzonego przez istebniańskich katechetów: Świę-
tych kocham i szanuję, ich uczynki naśladuję. Uczestnicy 
tego konkursu mieli przedstawić w formie literackiej lub 
plastycznej wybraną sylwetkę polskiego świętego. Jury w 
składzie: p. Barbara Mojeścik, ks. Grzegorz Strządała oraz ks. 
Grzegorz Tomaszek postanowiło nagrodzić dziewięciu lau-
reatów w trzech kategoriach wiekowych. Spośród najmłod-
szych pierwsze miejsce zdobyła Emilia Sikora z 1b, drugie 
– Kacper Bury z 1b, a trzecie – Patrycja Gazur z 1b. W ka-
tegorii klas II – III pierwsze miejsce zdobyła Liliana Ziółkow-
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ska z 2c, drugie – Marek Szalbót z 2a i trzecie – Justyna 
Jojko z 2a. W ostatniej kategorii (kl. IV – VIII) pierwsze miej-
sce zdobyła Patrycja Michałek z 5a, drugie – Kinga Micha-
łek z 4b, a trzecie – Marta Mojeścik z 5a.            

Wreszcie ostatnim, lecz najbardziej spektakularnym wy-
darzeniem związanym z Jubileuszem, było zorganizowanie 
w naszej szkole przy współpracy z GOK- iem gminnych ob-
chodów Stulecia Niepodległej Polski. Na tę imprezę przybyli 
liczni goście: władze gminy z wójtem Henrykiem Gazurkiem 
i wicewójtem - Józefem Polokiem na czele, radni (z prze-
wodniczącym p. Arturem Szmekiem) i pracownicy Urzędu 
Gminy na czele z sekretarz p. Teresą Łaszewską i dyrektorem 
Gminnego Zespołu d/s. Oświaty- p. Bogdanem Ligockim, 
księża (ks. proboszcz Krzysztof Pacyga z Koniakowa, ks. rad-
ca Waldemar Szajthauer z Wisły, ks. Grzegorz Strządała, ks. 
Grzegorz Tomaszek), przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła – p. 
Wojciech Kohut, dyrektorzy szkół z naszej gminy (p. Dorota 
Małyjurek, p. Monika Kukuczka, p. Grażyna Przybyła, p. An-
drzej Ryłko), gość honorowy, wieloletnia szefowa Zespołu 
Regionalnego Istebna, skarbnica wiedzy o naszym regionie 
- pani Anna Urbaczka – Bury, przedstawicielka Związku Kom-
batantów oddziału Istebna – pani Maria Kohut oraz przed-
stawiciele stowarzyszeń kulturalno – oświatowych z nasze-
go terenu - p. Urszula Gruszka i p. Józef Michałek. Wszyscy 
zaproszeni goście otrzymali kotyliony wykonane przez mały 
wolontariat naszej szkoły.

Po części o�cjalnej (odśpiewanie hymnu, przemówienia 
zaproszonych gości, złożenie kwiatów pod tablicą patrona 
szkoły) odbyło się przedstawienie teatralne zatytułowane 
Wstań Polsko! Przygotowane zostało przez młodzież gimna-
zjalną pod kierunkiem p. Cecylii Suszki. Oprawą muzyczną 
inscenizacji zajęła się p. Beata Kawulok, a charakteryzacją 
aktorów – p. Iwona Bogdał. Niepowtarzalną i pełną symbo-
licznej wymowy scenogra�ę opracowała z kolei p. Danuta 
Konarzewska i p. Renata Gorzołka. Spektakl został brawu-
rowo zagrany przez naszych uczniów: Julię Czulak i Julię 
Kukuczkę (3a), Natalię Czulak, Janinę Juroszek, Miriam 
Kaczmarzyk, Paulę Kubieniec, Martynę Kawulok, Bartka 
Suszkę (3b), Michała Burego, Michała Jojko, Szymona Ru-
ckiego (3c) oraz Szymona Gazurka (5c). Nie zabrakło w nim 
wzruszających piosenek (przepięknie wykonana przez Mar-
tynę Kawulok piosenka pt. Deszcz jesienny), rzewnych melo-
dii granych przez Szymona Gazurka na trąbce, symbolicz-
nych gestów czy podniosłych słów o Ojczyźnie odrodzonej 
z popiołów. Przedstawienie wzbudziło niemałe poruszenie 
w zgromadzonej w hali publiczności, czego dowodem były 
łzy wzruszenia niektórych widzów i liczne gratulacje składa-
ne przez zaproszonych gości zarówno aktorom, jak i paniom 
opiekunkom. 

Po spektaklu głos zabrała p. Anna Urbaczka – Bury, któ-
ra pomimo sędziwego wieku dała dowód swej niezwykłej 
pamięci, wspominając swoje młode lata, naukę w istebniań-
skiej szkole i recytując wiersz o marszałku Piłsudskim. Wystą-
pienie pani Anny zostało nagrodzone owacjami na stojąco, 
a ona sama – obdarowana kwiatami - nie kryła wzruszenia.   

Następnie odbyła się prezentacja okolicznościowej 
książki Krzysztofa Kieresia zatytułowanej Świt wolności 

wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury w celu uczczenia 
tak znamienitego Jubileuszu. Autor w krótkim, aczkolwiek 
ciekawym wystąpieniu zaprezentował główne idee swej 
publikacji i zaprezentował reprodukcje obrazów w niej za-
mieszczonych – dzieł artystów naszego regionu: Jana Wała-
cha, Ludwika Konarzewskiego (seniora).

Kolejnym prelegentem był p. Wojciech Święs – pracow-
nik Książnicy Cieszyńskiej, który wygłosił referat dotyczący 
obrony Śląska Cieszyńskiego zatytułowany Polski my na-
ród, polski lud. Nie bez przyczyny tytuł wystąpienia pana 
Wojciecha nawiązywał do wystawy umieszczonej w holu na-
szej szkoły. Referat gościa z Książnicy był, bowiem swoistym 
komentarzem do wspomnianej ekspozycji, która przedsta-
wiała bohaterską walkę mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej o 
przywrócenie polskości w naszym regionie. 

Na zakończenie imprezy wystąpił chór młodzieży gim-
nazjalnej przygotowany przez p. Piotra Kohuta, który od-
śpiewał kilka pieśni patriotycznych. Towarzyszyła mu tak 
naprawdę cała społeczność naszej szkoły, która z dużym za-
angażowaniem włączyła się w śpiew piosenek legionowych.

Mamy nadzieję, że szereg imprez kulturowych przedsię-
wziętych przez naszą placówkę dydaktyczną zapisze się na 
długo w pamięci uczniów, pracowników szkoły oraz zapro-
szonych gości i stanie się wyrazem naszego przywiązania do 
narodowych tradycji patriotycznych.         Cecylia Suszka

Międzynarodowy Miesiąc Biblotek 
Szkolnych
Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Hasło 

tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych brzmiało „Książka to przyszłość”. Takie święto 
jest jednym z pretekstów do promowania biblioteki i czytel-
nictwa. Dlatego w dniach 15, 16 i 17 października odbyły się 
spotkania z uczniami klas II a, II b, II c. 

Dzieci zapoznały się z książką p.t. „Syrop maga Abraka-
dabry”. Wszystkie mogły pochwalić się swoją umiejętnością 
czytania i opowiadania o przeczytanej wspólnie książce. Cie-
kawym punktem zajęcia była zabawa w teatr na podstawie 
treści książki. Uczniowie sami przygotowali widownię, prze-
bierali się w stroje, samodzielnie wymyślali treść do scenek i 
dobierali do poszczególnych występów rekwizyty. 
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Wizytę młodych czy-

telników w bibliotece 
zakończyło pasowanie 
na czytelnika biblio-
teki. Uczniowie złożyli 
przyrzeczenie, że będą 
dobrymi czytelnikami 
i będą dbać o książki. 
To spotkanie pokazało 
dzieciom, że książki wca-
le nie muszą być nudne, 
a czytanie może spra-
wiać radość i być wspa-
niałą zabawą. Mamy na-

dzieję, że dzieci zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością!
Bibliotekarze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej

Niech Trójwieś będzie biało-czerwona!
W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę nie-

podległości zrodził się pomysł na akcję promującą wywie-
szenie �ag z okazji świąt narodowych. Niestety, w Trójwsi 
mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że gest ten jest bardzo 
ważny, gdyż wyraża nasz szacunek dla walczących o wolną 
Polskę oraz składa hołd tym wszystkim, którym zawdzięcza-
my wolność i niepodległość. Przede wszystkim zaś jest mani-
festacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej

wiedzą jak często w różnych sytuacjach używają swoich �ag 
Brytyjczycy i Amerykanie, ale mało, kto wie, że na przykład 
Chorwaci, gdy kończą budować dom, umieszczają na więź-
bie dachowej właśnie �agę narodową. 

Tego typu akcje są bardzo potrzebne. Uczą młodych ludzi 
szacunku do symboli narodowych i wpajają potrzebę mani-
festacji swej tożsamości. Walczą z stereotypami dotyczącymi 
wieszania �ag. Nasza akcja przypomniała również, że �aga 
to symbol wspólnoty wszystkich Polaków, bez względu na 
różnice społeczne, wyznaniowe, czy kulturowe. 

Pomysłodawczyniami oraz koordynatorkami akcji były: 
pani Danuta Konarzewska, Ewa Buzek, Sylwia Sikora - Bie-
gun oraz Magdalena Czepczor. 

Mamy nadzieję, że odtąd podczas każdego święta pań-
stwowego Trójwieś będzie biało-czerwona. 

Magdalena Czepczor

Akcja obejmowała szereg działań. Uczniowie z klasy 8b i 
7a przypomnieli na apelu szkolnym najważniejsze informa-
cje dotyczącej polskiej �agi oraz zachęcili nauczycieli i ko-
legów do jej wieszania. Zaprojektowano plakaty z hasłem: 
„Mamo tato, wywieś �agę”, które powieszono na terenie 
szkoły oraz w miejscach często odwiedzanych przez miesz-
kańców, np. w witrynach sklepów. Ich właściciele bardzo 
chętnie przyłączyli się do naszej akcji.  Pomógł nam również 
ks. proboszcz Tadeusz Pietrzyk.  Dzięki wsparciu Rady Rodzi-
ców mogliśmy zakupić �agi i 4 listopada w niedzielę rozpro-
wadzać je na placu kościelnym. Nie spodziewaliśmy się aż 
takiego zainteresowania, �ag zabrakło już po drugiej mszy.  

Flagi narodowej można używać nie tylko w czasie świąt, 
ale również wtedy, gdy chcemy uczcić ważne wydarzenia 
z życia prywatnego. Tak robi się w wielu krajach. Wszyscy 

Konkurs fotograficzny
30 września 2018 r. zakończył się Ogólnopolski Konkurs 

Fotogra�czny pt. „Magia Beskidów”, organizowany przez 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
Oddział w Żywcu oraz Klub Górski „Zdobywcy” przy Od-
dziale Babiogórskim PTTK w Żywcu. Laureatami konkursu 
zostali  m.in. uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Istebnej. 

Wśród laureatów wyszczególniono 3 miejsca i wyróżnienia.
Tytuł laureata i 3 miejsce zdobył Wojciech Sikora z 3f 

oddziału gimnazjalnego, a wyróżnienia Małgorzata Juro-
szek z 8b szkoły podstawowej oraz Wiktoria Legierska z 3a 
oddziału gimnazjalnego. 

Opiekunem merytorycznym była p. Ewa Kożdoń-Waligóra.

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Koniakowie
Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić 

się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości, tak doniosła, tak wyjątkowa  
i szczególna, zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za 
ich męstwo, o�arność i miłość, ale również skłania do re�eksji 
nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od 
wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko po-
wód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić 
młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, pol-
skości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

W naszej szkole obchody Roku 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości rozpoczęliśmy od ogłoszenia dwóch konkur-
sów. Inicjatywa wyszła od pani z historii Beaty Waszut i na-
uczycielki  języka polskiego pani Sylwii Michałek.  Uczniowie 
z klas od 1 do 8 wykonywali dowolną techniką plastyczną 
swoją wizję polskiego orła. W drugim konkursie mogli wziąć 
udział uczniowie klas 

5 – 8. Ich zadaniem było wykonanie plakatu z okazji 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ponadto ucz-
niowie rozwiązywali na przerwach krzyżówki o tematyce 
niepodległościowej przygotowane przez panią z historii 
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Z życia szkół

Beatę Waszut. Samorząd uczniowski pod przewodnictwem 
p.Katarzyny Legierskiej i p.Barbary Zowady również zaanga-
żował się w obchody tego wielkiego święta. Samorząd ogło-
sił konkurs na najładniejszą ścienną gazetkę klasową. Dzie-
ci wykonały piękne prace o tematyce niepodległościowej, 
które zdobiły nasze sale lekcyjne. Uczniowie z samorządu 
szkolnego wraz z paniami udekorowali także obejście szkoły 
i tak na ogrodzeniu pięknie prezentowała się �aga złożona  
z białych i czerwonych listeczków. 

Nauczyciele wraz z uczniami udekorowali wszystkie 
okna w  salach lekcyjnych czerwonymi i białymi liśćmi, które 
tworzyły �agę naszego państwa. Wszystko prezentowało się 
niezwykle odświętnie. Nawet obiad w tym dniu był biało – 
czerwony dzięki inicjatywie naszych pań kucharek.

Wraz z uczniami naszej szkoły w wyjątkowy sposób świę-
towaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. W piątek 
9 listopada odbyła się uroczysta akademia przygotowana 
przez uczniów klas 5 wraz z wychowawcami: p. Beatą Wa-
szut i p. Marcinem Pudalikiem. O oprawę muzyczną zadbał 
p. Zenon Knopek, natomiast piękną dekorację ścienną wy-
konały: p.Agata Polok, p.Barbara Bielesz, p.Zuzanna Kawulok 
i p.Alicja Kaczmarzyk. Piątoklasiści recytując wiersze wpro-
wadzili nas w atmosferę wydarzeń i ukazali trudną drogę 
Polaków do niepodległości. Wyjątkową częścią apelu było 
wykonanie przez dzieci aż 11 pieśni patriotycznych. Ucznio-
wie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani w stroje galowe  
z przypiętymi rozetami w barwach narodowych. Nasza szko-
ła wzięła udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” zainicjo-
wanej przez Ministra Edukacji Narodowej. O godzinie 11.11 
zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. To było nie-
samowite przeżycie widzieć i maluszki trzy i czteroletnie po  

naszą młodzież, którzy uro-
czyście i z powagą śpiewali 
hymn. Następnie uroczysty 
apel wygłosiła wicedyrektor 
szkoły p.Alicja Kaczmarzyk, 
która nie kryjąc wzruszenia 
podziękowała wszystkim za 
tak aktywne zaangażowa-
nie się w obchody naszego 
pięknego święta. 

Nie mogło nas też za-
braknąć 11 listopada na 
obchodach Święta Niepod-
ległości. Naszą szkołę repre-
zentował poczet sztanda-

rowy wraz z panią wicedyrektor Alicją Kaczmarzyk a także   
kilku nauczycieli. Złożyliśmy kwiaty i znicze przy pomniku 
pomordowanych w czasie II wojny światowej, na grobie kpr. 
Pawła Gustawa Pilcha na cmentarzu ewangelickim, przy po-
mniku Pawła Stalmacha oraz na zbiorowej mogile pomordo-
wanych w Jabłonkowie na cmentarzu katolickim. Następnie 
sztandar reprezentował naszą szkołę na mszy św. w kościele 
p.w.św. Bartłomieja w Koniakowie, która odprawiona była 
w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach w kościele poczet 
sztandarowy wraz z nauczycielami udał się na Koczy Za-
mek na Pietraszynie, gdzie przy pomniku złożyliśmy znicze 
i kwiaty. 

Na tym nie zakończyliśmy świętowania tego doniosłego 
wydarzenia. Z inicjatywy wicedyrektor p.Alicji Kaczmarzyk 
w środę 14 listopada wszystkie przedszkolaki oraz klasy 1-3 
zebrały się na boisku szkolnym, trzymając nad głowami bia-
łe i czerwone kartki, które symbolizowały narodowe barwy. 
Zrobione z góry zdjęcie przedstawia polską �agę. Następ-
nie wszystkie dzieciaki wyrecytowały „ Kto Ty jesteś – Polak 
mały…” a także odśpiewały hymn. Starsze klasy natomiast 
udały się na pieszy „Rajd dla Niepodległej”. Poszliśmy na 
Koczy Zamek i Ochodzitą. Złożyliśmy kwiaty oraz znicze na 
wierzchołku Koczego Zamku przy krzyżu ustawionym w hoł-
dzie poległym żołnierzom i harcerzom w walkach o wolność 
Ojczyzny w latach 1939-1956.

Ostatnią akcją, która podsumowała obchody święta 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, była „Patriotyczna lek-
cja muzyki”. Była to specy�czna lekcja historii przeplatana 
pieśniami patriotycznymi. Najpierw prowadzący zaśpiewali 
pieśni związane z okresami rozbiorów i powstania stycznio-
wego - „Warszawiankę” i „Rozkwitały pąki białych róż”. Póź-
niej przenieśliśmy się do czasów I i II wojny światowej i śpie-
waliśmy wspólnie takie pieśni jak: „Rota”, „Przybyli  ułani pod 
okienko”, czy „My, pierwsza brygada”. Prowadzący podkreślili 
na zakończenie, że teraz żyjemy w czasach wolności i demo-
kracji. Lekcja przebiegła w podniosłym nastroju, a uczniowie 
chętnie włączyli się we wspólny śpiew.

Biało-czerwone symbole pozostały na naszych koryta-
rzach i w klasach do dnia dzisiejszego. Świętowanie 100- rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości było dla uczniów wyjątkową 
lekcją historii i  patriotyzmu. Mamy nadzieję, że zapamiętają 
jaką wysoką cenę ponieśli nasi przodkowie, abyśmy dziś mo-
gli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

mgr Sylwia Michałek
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Spotkanie na temat znaczenia pszczół 
w życiu człowieka – 30 październik 
Wtorek – na dworze pogoda jesienna. Szaleje halny, ale 

seniorzy zbierają się jak zwykle w sali LOEE, gdzie czekają 
nas niespodzianki – malowanie obiektu. Jednak pomimo 
braku prądu spotkanie dochodzi do skutku – naszym goś-
ciem jest profesjonalny pszczelarz, z trzeciego pokoleni ro-
dziny Buchalik z Gospodarstwa Pasiecznego z Kostkowic, 
gmina Dębowiec – pan Dariusz Buchalik, student Uniwersy-
tetu Rolniczego w Białymstoku. 

Z ogromną ciekawością wysłuchaliśmy jego gawędy o 
życiu i hodowli tych bardzo ważnych dla człowieka owadów. 
Zainteresowanie seniorów było bardzo widoczne, bowiem 
miód i pochodne produkty są przecież dla nas szczególnie 
korzystne i zalecane. 

Po prelekcji można było zakupić prawie wszystkie rodza-
je miodów i te bardziej znane, jak i te mniej znane jak na-
włociowy, faceliowy, słonecznikowy czy spadziowy z drzew 
liściastych lub iglastych. Zaopatrzenie było bogate również 
w pyłki kwiatowe, pierzgę, propolisy, mleczko pszczele czy 
lecznicze maści i kremy. Produkty te spotkały się z zaintere-
sowaniem seniorów. Warto przecież mieć takie specjały na 
długie jesienne i zimowe dni, a które spożywane systema-
tycznie działają na nasz organizm pozytywnie. Zaleca się 
50-100 gr miodu dziennie. Miód posiada wiele właściwości 
wspomagających prawidłowe funkcjonowanie naszego or-
ganizmu. Jedzmy miód!

Sadzenie drzewek
Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 

– 100 seniorów  z naszego Uniwersytetu posadziło we wto-
rek, 6 listopada, pod patronatem Nadleśnictwa Wisła, 100 
drzewek- sosenek- w Jaworzynce na Krężelce w leśnictwie 
Zapowiedź. Dojechaliśmy tam autokarem i prywatnymi sa-
mochodami z parkingu przy LOEE o godzinie 10:00 stosow-
nie ubrani do planowanych prac i zaopatrzeni w odpowied-
nie narzędzia. Jesienne barwy okolicznych drzew, promienie 
słońca i lazurowe niebo dopingowało nas do pracy.

realizację poleceń. „Niepodległościowe” drzewka już rosną. 
Będą pamiątka po naszej działalności na długie lata. Miejsce 
to zostało oznaczone tabliczką informacyjną specjalnie wy-
konaną na ten cel.

W pracach tych oprócz seniorów wzięły udział również 
władze gminy Istebna- wójt Henryk Gazurek i Zastępca Józef 
Polok, pracownicy GOKu – dyrektor Elżbieta Legierska- Nie-
woadomska i p. Karina Czyż, doradca rolniczy p. inż. Ewa Bo-
rejza, przedstawiciele mediów i nasi przyjaciele i sympatycy, 
za co im bardzo dziękujemy.

Uniwersytet seniora

Z uwagą wysłuchaliśmy instrukcji jak zasadzić drzewka i 
ruszyliśmy do wykonywania zadania. Panowie leśnicy czu-
wali nad poprawnością pracy, a my staraliśmy się o dokładną 

A po pracy – przyjemności. Przejechaliśmy dalej do szkół-
ki leśnej na Wyrchczadeczce, gdzie na terenie Karpackiego 
Banku Genów Świerka pracownicy Nadleśnictwa Wisła przy-
gotowali nam niespodziankę – piknik. Smażona na rożnie 
kiełbaska, pyszne ciasta, kawa i herbata wszystkim smako-
wały wybornie. 

Zwiedzaliśmy też cały obiekt – oprowadzał nas wszystko-
wiedzący leśnik do spraw genetyki mgr inż. Z. Rzońca, który 
przekazywał nam liczne ciekawostki i fachowe wiadomości. 
To była lekcja przyrody na najwyższym poziomie. Poznali-
śmy również wolierową hodowlę i wiele tajemnic pięknych 
leśnych ptaków- głuszców.

Projekt nasz uświetniający narodowe święto spotkał się z 
uznaniem i aprobatą praz pomocą pana Nadleśniczego mgr 
inż. Andrzeja Kudełki, za co bardzo serdecznie dziękujemy!
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Uniwersytet seniora

Wspomnienia z misji w Senegalu – 
13 listopad
Kolejny raz gościliśmy panią Karinę Czyż- wolontariusz-

kę, która podzieliła się z nami wrażeniami z pobytu w Sene-
galu. Pani Karina to człowiek o dobrym i szlachetnym sercu. 
Razem ze swoimi dwoma przyjaciółkami Marta i Agatą po 
raz drugi wyjechała do Afryki, aby w odległym kraju znanych 
już z poprzedniego pobytu przyjaciół animatorów i całą gro-
madkę dzieci, gdzie były przyjmowane z wyczekiwaniem i 
radością. 

Piękna to misja: trzeba przecież zebrać �nanse na to co 
jest istotą wolontariatu, ciepła, miłości, życzliwości i pracy, 
a więc materiały plastyczne, środki opatrunkowe, czy dary 
pieniężne. A do samolotu bagaż jest przecież ograniczony – 
jednak panie potra�ły dokonać prawie cudu zabierając około 
100 kg przeróżnych materiałów plastycznych, sportowych, 
opatrunkowych czy innych potrzebnych przedmiotów. 

Ten kraj i jego mieszkańcy nauczyli nasze wolontariusz-
ki wspaniałych relacji z drugim człowiekiem, przyjaźni, ra-
dości z małych rzeczy, uśmiechu i miłości oraz dystansu do 
rzeczywistości. Wielka i cudowna szkoła życia. Cieszymy się, 
ze Panie (przez wielkie P) z naszego terenu i po przyjeździe 
mogą podzielić się swoimi wrażeniami również z seniorami. 
Słuchaliśmy pani Kariny z zapartym tchem i z zainteresowa-
niem oglądaliśmy liczne zdjęcia, pokazujące, że warto my-
śleć, kochać i działać dla drugiego człowieka. Wspierajmy 
takich społeczników!

Dbamy o naszych małych przyjaciół – 
wtorek 13 listopada
Temat przyjaźni, opieki i odpowiedzialności za zwierzęta 

z naszego otoczenia bardzo dokładnie, przejrzyście i przy-
stępnie naświetliła nam dr weterynarii pani Aleksandra Le-
żańska - córka naszego seniora- przewodnika Tadeusza.

Jest takie powiedzenie: weź do domu zwierzę, a zoba-
czysz, jakim jesteś człowiekiem. Psy i koty potra�ą wydobyć 
z nas empatię, odpowiedzialność i cierpliwość. Nauczyć ser-
decznej troski, a nawet medytacji. Gdy pies – zwierzę stad-
ne- znajduje się w pobliżu swego pana, w jego organizmie 
wzrasta poziom oksytocyny, czyli hormonu czułości, zaufa-
nia, bliskości i miłości, a u człowieka poziom tego hormonu 
podnosi się, gdy głaszcze swojego psa. Inaczej jest z kotami, 
które nie są zwierzętami stadnymi. Domowy kot ma zwykle 
wybraną osobę, z którą „rozmawia” miaucząc, którą liże, przy 
której zwija się w kłębek.

Zwierzęta dają nam poczucie spokoju, zmuszają do 
ruchu- spacerów- tak potrzebnych seniorom. Ale oprócz 
radości są i kłopoty- co jest wynikiem naszych błędów. De-
nerwujemy się, że pies gryzie buty, zamiast dać mu kość z 
chrząstkami lub twardy pokarm. Zwierzę może być antido-
tum na stres i przyjacielem, ale tylko jeśli obserwujemy je 
uważnie i kochamy za to, czym jest.

Wskazówek, porad i informacji było bardzo wiele: od ras, 
wielkość zwierząt, karmy i opieki medycznej po ogromną 
odpowiedzialność ze strony właściciela.  Przed podjęciem 
decyzji o posiadaniu zwierzątka trzeba dokładnie przeana-

lizować wszystkie za i przeciw, aby potem nie było rozcza-
rowań. Wszystkie informacje cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem słuchaczy i wywołały sporo pytań do pani 
weterynarz, która bardzo cierpliwie odpowiadała i rozwiązy-
wała problemy. 

Wniosek nasuwa się sam: bądźmy jako ludzie odpowie-
dzialni za naszych małych przyjaciół. 

Bezpieczny senior i walizka 
z narkotykami – wtorek 20 listopad
Kolejny raz gościł u seniorów IUS starszy aspirant Tomasz 

Pszczółka z KPP w Cieszynie.
Kolejny raz naświetlał nam niebezpieczeństwa, które 

czyhają szczególnie na starszych ludzi. Z wielkim naciskiem 
przestrzegał m.in. przed:

- Nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi 
- Niefrasobliwym podpisywaniem umów
- Lekkomyślnym noszeniem damskich torebek
- Otwieraniem portfeli pełnych kart kredytowych i pie-

niędzy w miejscach publicznych 
- Prowokowaniem ludzi o złych zamiarach swoim beztro-

skim spacerowaniem w miejscach niebezpiecznych
- Otwieraniem drzwi nieznajomym
- Wspieraniem osób pod wpływem alkoholu lub bez-

domnych drobnymi kwotami.
- Seniorze: myśl, przewiduj, nie bądź łatwowierny, dbaj 

o siebie i swoje mienie w miejscach publicznych, a w razie 
zagrożenia używaj numeru 112!

Takich przestróg nigdy nie jest za wiele, bowiem ciągle 
zdarzają się sytuacje, w których o�arami są seniorzy.

W drugiej części policjant pokazał i omówił zawartość 
walizki, w której znajdowały się próbki narkotyków i meto-
dy ich przechowywania. Byliśmy zaskoczeni pomysłowością 
osób wytwarzających, przetwarzających, posiadających i 
zbywających środki odurzające i psychotropowe. 

Ponieważ dookoła nas jest wielu młodych ludzi – prob-
lem był interesujący i warty dogłębnej znajomości, którą w 
profesjonalny sposób przekazał nam nasz gość. 

Otrzymywaliśmy również elementy odblaskowe, które 
winniśmy używać szczególnie w okresie jesienno- zimowym 
oraz szereg broszurek zawierających informacje o bezpie-
czeństwie seniorów. Seniorze - bądź zawsze czujny!

Dbamy o zdrowie seniora
23 listopada tym razem w piątek na parking LOEE rano 

przyjechał z Krakowa z �rmy Multi Diagnostica kardiobus.
Kalkulator „wieku serca” oparty na algorytmie, który po-

równuje ryzyko wystąpienia  układu sercowo- naczynio-
wego pacjenta z ryzykiem oszacowanym dla osoby w pełni 
zdrowej.

Informacja ta ma charakter orientacyjny i może stanowić 
wstęp do dalszej diagnostyki. 

Każdy senior musi szczególnie zwracać uwagę na czynni-
ki wpływające na ryzyko wystąpienia chorób, czyli:

- Palenie tytoniu
- Otyłość
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- Nadciśnienie tętnicze
- Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi
- Cukrzyca
- Brak lub niska aktywność �zyczna
W bezpłatnych badaniach wzięło udział 65 osób i każdy 

otrzymywał ocenę wieku serca i informację do dalszego po-
stępowania.

Za przychylność dla naszego projektu i jego s�nansowanie 
bardzo dziękujemy Urzędowi Gminy Istebna, w szczególnie 
pani koordynator Joannie Kohut i pani Wójt Łucji Michałek. 

Zarząd i Seniorzy IUS

Spotkanie po latach
Dnia 27 października odbyło się spotkanie klasowe 30 

lat po ukończeniu szkoły. Był to ostatni rocznik Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej w Istebnej ukończonej w 1985 roku. Spot-
kanie odbyło się w Karczmie „Pod Ochodzitą” i upłynęło w 
bardzo miłej atmosferze.

Nowy samochód dla 
OSP Koniaków Centrum
W piątek 16 listopada 2018 został odebrany z �rmy 

Concept sp. z o.o. w Bielsku-Białej samochód pożarniczy 
zakupiony w ramach projektu „Wzmocnienie gotowości do 
działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w 
sytuacjach kryzysowych” w ramach programu  INTERREG V-A 
Czechy-Polska.
Toyota Hilux z zabudową kontenerową wyposażona w: 
1. Kamera z tyłu pojazdu pełniąca funkcję lusterka wsteczne-
go z monitorem LCD na lusterku
2. Osłony silnika, skrzyni biegów i reduktora
3. Radiotelefon Motorola DM4600 

4. 2 Radiotelefony przenośne nasobne z zamontowanymi ła-
dowarkami - Motorola DP4400, baterie zapasowe x2
5. Re�ektor ręczny – szperacz
6. Lampka do czytania map
7. Hak holowniczy
8. Na dachu uchwyt dla drabiny nasadkowej, skrzynia alumi-
niowa na sprzęt.
9. Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaś-
nicą LED
10. Wciągarka o napędzie elektrycznym
11. Lina syntetyczna + prowadnica liny
12. Zestaw szekli + pas + zblocze
13. Osłona rurowa ze stali nierdzewnej
14. Dwie dodatkowe przednie lampy dalekosiężne typu LED 
zamocowane na osłonie.
15. Agregat wysokociśnieniowy AluSteel AWP 50/40
16. Aparaty oddechowe FENZY AERIS X-Pro w kompletacji:
- noszak z automatem oddechowym – 2 szt.
- maska Opti Pro – 4 szt.
- butla kompozytowa 6,8 l – 4 szt
- czujnik bezruchu Motion Scout - 2 szt
19. Pilarka łańcuchowa do drewna STIHL
20. Drabina nasadowa drewniana typ D-2,73 - 4-elementy
21. Torba PSP R1 Boxmet + deska składana i szyny Kramera
22. Latarki Peli z akumulatorami – 4 kpl
23. Narzędzie ratownicze Halligan Bar
24. Agregat prądotwórczy 3-fazowy
25. Bosak teleskopowy MS
26. Zestaw �ar ostrzegawczych
27. Łańcuchy na koła
28. Podnośnik Hi-Lift 
29. Najaśnica przenośna LED zasilana akumulatorem litowo-
-jonowym wraz z ładowarką,
30. Łopata
31. Szpadel
32. Widły
33. Siekiera
34. Tłumica gumowa składana
35. Pilarka łańcuchowa do drewna teleskopowa 
36. Pachołki ostrzegawcze składane – 5 szt.
jest przeznaczona dla jednostki OSP Koniaków-Centrum.

Odbioru samochodu dokonali w imieniu Zamawiające-
go: Wójt Gminy - Henryk Gazurek oraz Stanisław Kędzior 
a z ramienia Użytkownika dh Bolesław Haratyk - Prezes OSP 
Koniaków-Centrum.  

W dniu 20 listopada nastąpił odbiór motopompy pożar-
niczej ROSENBAUER FOX-4. Przeszkoleni zostaną również 
druhowie przez przedstawicieli �rmy Rosenbauer Polska z 
obsługi sprzętu.                       Stanisław Kędzior

Na zdjęciu siedzą od lewej: Emilia Kohut (z domu Krę-
żelok), pan Jerzy Turek (wychowawca), Danuta Małyjurek  
(z domu Kohut), Katarzyna Kwapisz (z domu Sikora), 

Stoją od lewej: Maria Śliwka, Iwona Polok (z domu Sikora), 
Wiesław Fuchs, Janina Taistra (z domu Sikora). Ewa Bielesz  
(z domu Kukuczka), Bolesław Michałek, Łucja Wojtas (z domu 
Bury), Anna Krężelok (z domu Kukuczka), Zdzisław Krężelok. 
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Informacja z działalności Stowarzyszenia 
„Pod Ochodzitą” w Koniakowie
1. Rok zaczęliśmy jubileuszowym, XXV Balem Góralskim, 

który odbył się w Dworze Kukuczka. O Balu pisaliśmy już na 
łamach „Naszej Trójwsi” w miesiącu lutym tego roku. 

2. Braliśmy udział w  Dudaskich Ostatkach w Zakopanem.
3. Zbieraliśmy stare pieśniczki obrzędowe w całej Trójwsi.
4. Jak co roku braliśmy udział w wielkim wydarzeniu ja-

kim jest „Miyszani owiec” w Koniakowie.
5. Uczestniczyliśmy w spotkaniach odnośnie nowego 

wydawnictwa regionalnego.
6. Braliśmy udział w spotkaniach projektowych Małgo-

rzaty Kiereś pt. „Wołoskie korzenie”, które odbywały się w 
Centrum Pasterskim w Koniakowie.

7. Wspólnie z Dworem Kukuczka udało nam się powrócić 
do pięknej tradycji „Stawionio Moja” na świętego Jona. 

8.  Tradycyjnie nasz zespół występował na estradach Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej. W tym roku były to: Wisła, Ma-
ków Podhalański, Ujsoły, Istebna, Gliwice oraz małe formy w 
Żywcu.

9. Nie zabrakło naszego czynnego udziału w Dniach Ko-
ronki, które odbyły się w sierpniu tego roku w Koniakowie.

10. Braliśmy udział i występowaliśmy w wydarzeniach 
projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, w ramach którego od-
bywały się m.in. spotkania na Złotym Groniu oraz obchody 
500-lecia sałaszy w Ujsołach i Soblówce.

10. Mieliśmy okazję wyjechać na Kaszuby do zaprzyjaź-
nionego Zespołu „Przodkowianie”, gdzie braliśmy udział w 
Dożynkach w Przodkowie. 

11. Nasz zespół występował po raz kolejny na Dożynkach 
w zaprzyjaźnionej z Gminą Istebna, Gminie Branice.

12. Prowadziliśmy warsztaty dla KGW w Jasienicy z de-
gustacją potraw góralskich takich jak: „kubuś”, „bachora” czy 
„bioło polywka”.

13. Po raz czwarty uczestniczyliśmy w „Święcie Gór”, czyli 
w IV Zjeździe Karpackim, który w tym roku w Nowym Sączu.

14. Swoją obecność zaznaczyliśmy również na Spotkaniu 
Gajdoszy i Dudziarzy, które odbyło się w dolnej stacji wycią-
gu „Złoty Groń” oraz w Jubileuszowych XX Zaduszkach Isteb-
niańskich. 

15. Braliśmy udział w 34. Ogólnopolskim Konkursie Tra-
dycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. 

16. Nasze grupy śpiewacze oraz soliście wzięli udział w 
Przeglądzie organizowanym w Muzeum Regionalnym „Na 
grapie w Jaworzynce”. 

Chcę bardzo podziękować wszystkim przychylnym nam 
darczyńcom, bez pomocy których nie moglibyśmy wyjeż-

Oświadczenie
Szanowni Mieszkańcy Gminy Istebna
W związku z pojawiającymi się - często sprzecznymi - in-

formacjami dotyczącymi mojej rezygnacji z funkcji zastępcy 
wójta, pragnę Państwa uprzejmie poinformować, że:

1. Rozwiązanie umowy o pracę w Urzędzie Gminy nastą-
piło wyłącznie na mój wniosek, skierowany do wójta Henry-
ka Gazurka w dniu 12 listopada 2018 r.

2. Decyzją wójta Henryka Gazurka z dnia 14 listopada 
2018 moja rezygnacja została przyjęta a formalne rozwią-
zanie umowy o pracę nastąpiło z dniem 19.11.2018 (przed 
zaprzysiężeniem nowego wójta).

3. Decyzję o rezygnacji z funkcji zastępcy wójta podjąłem 
ze względów osobistych.

Jednocześnie, korzystając z okazji pragnę wszystkim 
Mieszkańcom naszej Gminy podziękować za dobrą współ-
pracę, liczne przejawy życzliwości i wsparcia a nade wszyst-
ko za zrozumienie.

Nowo wybranym władzom życzę sukcesów, które przeło-
żą się na dalszy rozwój Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz 
zapewnią pomyślność wszystkim tu żyjącym Mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku
Józef Polok

Informacja Komisariatu Policji w Wiśle
Na terenie wsi Koniaków oraz Jawo-

rzynka realizowane będzie zadanie pole-
gające na zmniejszenie uchybień w zakre-
sie oznakowania posesji i umieszczaniu 
tabliczki z numerem posesji w miejscu 

widocznym i oświetlonym. Umożliwi to sprawne i szybkie 
odnalezienie prawidłowego adresu przez służby porządko-
we jaki innych mieszkańców. 

Powyższe zagadnienie stanowi wykroczenie z art 64 
kodeksu wykroczeń polegające na zaniedbaniu przez właś-
ciciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia 
oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu 
widocznym.  Szczególnie na terenie  gminy Istebna gdzie 
brak jest ulic oraz brak kolejności numeracji wydłuża czas 
dojazdu do osoby zgłaszającej interwencję. W przypadku 
wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji czas 
dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem 
umożliwiającym skuteczna pomoc w stanie zagrożenia bez-
pieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane bę-
dzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Ko-
niaków  „Kadłuby” do Koniaków „Centrum” oraz Jaworzynka 
„Zapasieki” do Jaworzynka „Wielki Potok”. Istotą działania nie 
będzie surowe egzekwowanie prawa na zasadzie karania 
mieszkańców lecz uświadomienie społeczeństwa o celowo-
ści i  zasadności prawidłowego oznakowania posesji.

Na terenie wsi Istebna natomiast realizowane będzie 
działanie priorytetowe polegające na wyeliminowaniu spo-
żywania napojów alkoholowych na terenie parku w Cen-
trum Istebnej.

Powyższe zagadnienie zgodnie z Ustawą o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi stanowi wy-
kroczenie z art. 43’1 wskazanej ustawy. Należy stwierdzić, 
że przedstawiony problem stanowi negowanie podstawo-
wych, norm i zasad prawnych, a także wpływa negatywnie 
na zachowanie dzieci i młodzieży.  Przestrzeganie tego zaka-
zu jest jednym z podstawowych elementów warunkujących 
utrzymanie ładu i porządku publicznego w rejonie parku  
w Istebnej Centrum.

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
dla ks. Marka Modzelewskiego

Proboszcza Para�i pw. Matki Boskiej Frydeckiej 
w Jaworzynce – Trzycatku

z powodu śmierci

OJCA
ŚP. HENRYKA MODZELEWSKIEGO

Składają: 
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy

oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Istebna
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dżać na festiwale, koncerty czy przeglądy. Dziękuję Urzędo-
wi Gminy Istebna na czele z ówczesnym wójtem Henrykiem 
Gazurkiem za wielką przychylność dla nas. 

Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i bardzo dobrą współ-
pracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej, bo GOK za-
wsze dla nas z sercem na dłoni. 

Chcę też podziękować młodzieży- zespolokom, którzy 
mają chęci i zapał, by kontynuować kulturę i tradycje na-
szych przodków. 

Chcę także zaprosić na kolejny, już XXVI Bal Góralski, któ-
ry po raz kolejny odbędzie się w Dworze Kukuczka w dniu 19 
stycznia 2019 roku. 

Na koniec chcę powiynszować wszystkim czytelnikom  
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia:

Szczyńści zdrowi pokój świynty wiynszujymy wóm
Gospodarzu, gospodyni i wasim dziatkóm 
Szczyńści na szczyńści na tyn to tu Nowy Rok
Cobyście byli zdrowi, wiesieli cały Bozi Rok
To Wom Bozie dej!

Urszula Gruszka

Przy tej okazji warto nadmienić, że pani Urszula Gruszka na 
wniosek przygotowany przez GOK Istebna, otrzymała nagrodę 
specjalną Ministra Kultury z okazji 50-lecia działalności w Ze-
spole Regionalnym „Koniaków” oraz za 25 lat pełnienia funk-
cji kierownika tegoż Zespołu. Drugim cennym wyróżnieniem 
odebranym w tym roku jest nagroda Bielskiego Obszaru Kul-
turowego przyznawana instruktorom zespołów regionalnych. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Występy podczas TKB

Zespół Regionalny „Istebna” w Brazylii
Zespół Regionalny „Istebna” prawdopodobnie jako naj-

starszy zespół folklorystyczny w Polsce, po raz pierwszy w 
swojej prawie 120 letniej historii, przebywał od 2 do 12 li-
stopada na festiwalu folklorystycznym w Ameryce Południo-
wej. Wydarzenia odbywały się na północno-wschodnim wy-
brzeżu Brazylii, w miejscowościach Recife, Olinda, Itamaraca. 

Nasz zespół jako jedyny przedstawiciel z Europy, pre-
zentujący tańce i pieśni z Beskidu Śląskiego, stał się bardzo 
egzotyczną atrakcją wśród pozostałych grup przybyłych z 
Chile, Paragwaju czy Kolumbii. Nasze występy cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem publiczności w różnym wie-
ku. Występowaliśmy m.in. dla uczniów ze szkoły, do której 
uczęszczają dzieci z ubogich rodzin, dla których ta właśnie 
placówka zastępuje dom rodzinny. Wychowawcy pracują 
jako wolontariusze, a co jest niezwykłe, większość z nich 
również tam się wychowała. Dlatego nasz występ oraz 
wspólne warsztaty taneczne były dla nich niecodziennym 
wydarzeniem, a przede wszystkim ogromnym przeżyciem. 

Występowaliśmy również dla młodzieży z miejscowych 
szkół średnich oraz wielu innych odbiorców, których żywio-
łowe tańce i pieśni z regionu Trójwsi wprawiły w zachwyt. 

Nigdy nie zaginie góralsko gwara - 
I miejsce dla Janka Szkawrana

W dniach 20 i 21 listopa-
da 2018 roku w Domu Naro-
dowym w Cieszynie odbył się 
XV Konkurs Gwar „Po Cie-
szyńsku, po obu stronach 
Olzy”! 

Jak podaja organizatorzy: 
„Konkurs cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem, 
a prezentacje uczestników 
stały na wysokim poziomie. 
Ocena wystąpień była dla fo

t. 
O

X.
pl

jury wyjątkowo trudnym zadaniem, jednak udało się dojść 
do porozumienia i ogłosić ostateczne wyniki konkursu”.

Wsród laureatów bezkonkurencyjny w swojej kategorii 
wiekowej okazał się 6-cio letni reprezentant Zespołu Regio-
nalnego „Mała Istebna” - Janko Szkawran, który legendą o 
„Ciornoksiynźniku” zdobył I miejsce (3-6 lat).

Gala laureatów odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Cie-
szyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - COK.

Serdecznie gratulujemy pięknej gwary, prezencji, fonety-
ki i odwagi. Rodzicom gratulujemy równie mocno!

Tropikalny klimat równikowy, upalne dni i gorące noce, 
niezwykła przyroda oraz specy�ka tutejszego życia codzien-
nego miejscowej ludności dają niepowtarzalny obraz Ame-
ryki Południowej, który zostanie w naszej pamięci na długo! 

Pragniemy szczególnie podziękować naszym sponso-
rom, którzy częściowo przyczynili się do realizacji naszego 
wyjazdu. Są nimi:

- Urząd Gminy Istebna,
- Zbigniew Kukuczka - Lys Fusion Poland,
- Zdzisław Legierski - ZPM Legierski,
- Danuta i Adam Matuszny,
- Franciszek Juroszek - Jur-Gast,
- Bartłomiej Rucki - �rma transportowa RUCKI BUS.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy oraz cieszymy 

się, że dzięki waszemu wsparciu, dziedzictwo kulturowe na-
szego regionu może być promowane nie tylko w kraju, ale 
przede wszystkim za granicą.             Maria Motyka
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Informacje turystyczne

Sezon zimowy 2018 /2019
Sezon zimowy 2018/2019 zbliża się wielkimi krokami. W 

ostatnich dniach aura sprzyjała naśnieżaniu stoków, mamy 
więc nadzieję, że na dniach nastąpi o�cjalne otwarcie ośrod-
ków narciarskich na naszym terenie. Z nadzieją spoglądamy 
też w „niebo” za naturalnym opadem śniegu, by móc także 
cieszyć się jazdą na nartach biegowych na trasach Kubalon-
ki i Zaolzia, a także kuligami, jazdą na sankach i prawdziwą 
zimową atmosferą. 

W tym sezonie na naszym terenie działać będą 3 ośrod-
ki narciarskie: Kompleks Istebna Zagroń, Ośrodek Narciarski 
Złoty Groń, a także planowane jest uruchomienie dawnego 
wyciągu orczykowego Chichot pod nazwą Stok Szkolenio-
wo-Sportowy Nartus. 

Ośrodki Narciarskie w Istebnej zajmują wyjątkowe miej-
sce na zimowej mapie Beskidu Śląskiego. Położone są w ma-
lowniczej zaolziańskiej dolinie, w dorzeczu Olzy. 

Na podstawie otrzymanych przez nas informacji od za-
rządzających ośrodkami narciarskimi przedstawiamy krótkie 
opisy charakteryzujące działające na naszym terenie koleje 
linowe i wyciąg orczykowy. Informacje na temat otwarcia 
sezonu zimowego, warunków panujących na stokach i tra-
sach biegowych, namiarów i informacji dotyczących kuli-
gów i wydarzeń zimowych na naszym terenie, znajdziecie 
Państwo na naszej stronie www.istebna.eu a także na pro�lu 
społecznościowym www.facebook.co/GminaIstebna

Serdecznie zapraszamy także do obejrzenia nowego FIL-
MU PROMOCYJNEGO ukazującego ZIMOWE WALORY na-
szej gminy, który znajduje się między innymi na Youtube na 
pro�lu Gmina Istebna.

Ośrodek Narciarski Złoty Groń – posiada kilka tras o 
łącznej długości 4.5 km. Przewidywane daty i godziny ot-
warcia: 08/12/2018 - 25/03/2018 – 8.00-21.00, (daty otwar-
cia uzależnione od warunków atmosferycznych). Atutem 
ośrodka jest bardzo szybki sześcioosobowy wyciąg krzeseł-
kowy o długości 800 m. Przepustowość to 2800 osób na go-
dzinę, przy prędkości 5 m/sekundę. Ośrodek posiada także 

wyciągi orczykowe. W bieżącym sezonie 2018/2019 nasze 
zaplecze powiększy się o strefę dla dzieci - miejsce dla tych, 
którzy stawiają swoje pierwsze kroki na nartach. Jest w nim 
bezpłatny wyciąg Nartusek, gdzie najmłodsi mogą oswoić 
się z nartami.  O idealnych warunkach na stoku decyduje 
między innymi profesjonalne oświetlenie oraz nowoczesny 
system naśnieżania i codzienne ratrakowanie. W Ośrodku 
prowadzone są treningi sportowe oraz zawody narciarskie.  
Na terenie i w pobliżu ośrodka znajduje się serwis i trzy wy-
pożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz szkoły narciarskie. 
Ośrodek to jednak nie tylko szaleństwo na stoku. To również 
miejsca, w których królują smaki i zapachy. Warty polecenia 
jest  zaaranżowany w prosty sposób SZAŁAS DREWNIANY 
– nawiązujący do tradycji regionu. Z kolei w AKWARIUM – 
największym punkcie gastronomiczny ośrodka, duże prze-
szklenia dają możliwość obserwowania stoku i Śnieżnego 
Parku Narciarskiego dla dzieci. Na wypoczynek po nartach 
idealnym miejsce jest kawiarnia SKI BAR. Panuje tu nowo-
czesny styl, muzyka oraz dobrze zaopatrzony bar. Dla tych, 
którzy chcą cały dzień spędzić na świeżym, górskim powie-
trzu, rozwiązaniem jest GRILL – umiejscowiony przy dolnej 
stacji kolei linowej. 

Stacja Narciarska Zagroń to idealne miejsce dla osób 
ceniących sobie swobodę zjeżdżania. Niewątpliwie naj-
większym atutem trasy jest jej szerokość, jest to bowiem 
najprawdopodobniej najszersza trasa narciarska w Polsce. 
Sama trasa jest stosunkowo łagodna, ale dzięki wyjątkowej 
szerokości pozwala na naprawdę bardzo przyjemną jazdę. 
Stacja posiada 4 osobowy wyciąg krzesełkowy o długości 
840 m oraz wyciąg orczykowy o długości 260 m. W sezonie 
2018/2019 poczyniono inwestycje związane z  podniesie-
niem jakości i ilości naśnieżania na stoku. Kompleks posia-
da bogata infrastrukturę uzupełniającą, znajduje się tutaj 
wyciąg z możliwością jazdy na pontonach, wypożyczalnia 
dysponująca nowoczesnym sprzętem narciarskim i snow-
boardowym jak i również szkoła narciarska z ciekawym 
programem zajęć dla dzieci oraz profesjonalnymi kursami 
dla dorosłych. Ośrodek to także kompleksowa oferta Parku 
wodnego Olza, Centrum Zdrowia Meridian, hotel, restaura-
cja oraz bar Burger&Pizza. 

W tym sezonie planowane jest także uruchomienie daw-
nego wyciągu orczykowego Chichot pod nazwą Stok Szko-
leniowo-Sportowy Nartus. Jest to zapowiedź zmian jakie 
będą miały miejsce w następnych latach w tym ośrodku. Na 
dzień dzisiejszy nowością będą kursy narciarskie dla dzieci 
prowadzone w języku angielskim - 3,5 h dziennie oraz nie-
ograniczone treningi sportowe dla szkół ze śląska i bardzo 
tanie zawody narciarskie.

Reasumując, Istebna to doskonałe miejsce do spędzenia 
wolnego czasu w Beskidach, co potwierdzają coraz tłumniej 
przyjeżdżający narciarze, turyści oraz wielbiciele zimowych 
górskich pejzaży.

Kontakt: Punkt Informacji Turystycznej w Istebnej; +48 
338556158; +48 516195614; promocja@ug.istebna.pl; isteb-
na@silesia.travel; www.istebna.eu
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Informacje turystyczne

Kompleks sportowo-rekreacyjny Zaolzie
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka 

gimnastyczna na Zaolziu. Możliwe jest także wypożycza-
nie sprzętu sportowego. 

Obiekt czynny jest we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, 
środy i piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty 10:00 do 18:00. 

Kontakt: + 48 517 252 995.

Uwaga gestorzy turystyczni 
i organizatorzy wydarzeń!
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie organizowanych 

przez Państwa imprez w nadchodzącym 2019 roku, aby moż-
na je było zamieścić w kalendarzu całorocznym na przyszły 
rok. Kalendarz dostępny będzie w formie plakatu w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Istebnej, a także w wersji elektro-
nicznej na naszej stronie internetowej www.istebna.eu. 

Prosimy także o zgłaszanie informacji na temat wolnych 
noclegów w czasie świat, sylwestra, ferii i trwania zimy. Tel. + 
48 33 855 61 58; + 48 516 195 614.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ:
W CZASIE FERII Informacja Turystyczna czynna 

jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 

16:00, zaś w soboty i niedziele od 9:30 do 15:00.
W budynku Ośrodka Kultury czynny jest także ŚWIĄ-

TECZNY KIERMASZ TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ, a także wysta-
wa Największej Koronki Koniakowskiej na Świecie. 

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
16:00. 

Ferie 2019:
14 – 27. 01.2019 – kujawsko-pomorskie, lubuskie, mało-

polskie, świętokrzyskie i wielkopolskie,
21.01. – 03.02. 2019 - podlaskie i warmińsko-mazurskie,
28.01. – 10.02.2019 – dolnośląskie, mazowieckie, opol-

skie i zachodniopomorskie,
11 – 24.02. 2019 - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, po-

morskie i śląskie.

Przypominamy o….
Wszystkim właścicielom obiektów noclegowych, zarówno 

tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz zwolnionym 
z opłat rolnikom będącym właścicielami agroturystyk lub 
pokoi gościnnych przypominamy, o obowiązku zgłoszenia 
obiektu do prowadzonej przez Wójta Gminy Istebna ewi-
dencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Przypominamy także o obowiązku zgłaszania ewentual-
nych zmian w ilości pokoi, zmianie właściciela, czy zaprze-
staniu lub wznowieniu wynajmu. Prosimy także o informacje 
w sprawie aktualizacji zdjęć, numerów telefonów, czy innych 
zmian związanych z wynajmem obiektów.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy 
Punktu Informacji Turystycznej w Istebnej: tel. +48 33855 61 58.

Konkurs na Oryginalną Kobietę 
Śląska Cieszyńskiego 2018
Minął już kolejny rok. A nam jest bardzo miło poinformo-

wać o kolejnej edycji konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska 
Cieszyńskiego 2018. Przypominamy, iż celem konkursu jest 
docenienie Kobiety przede wszystkim ciekawej i wyjątkowej, 
która pochodzi z terenu Śląska Cieszyńskiego. Kandydatką 
może być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, 
żona, córka, siostra, pani domu, ekspedientka, fryzjerka, pani 
z banku, bizneswoman, działaczka społeczno-kulturalna, czy 
kobieta którą mijamy na ulicy, po prostu kobieta która jest na 
swój sposób interesująca, intrygująca i wyjątkowa: elegancka, 
schludna, może artystka, lubiąca się ciekawie ubierać, sympa-
tyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomoc-
na, a może zwykła w swej niezwykłości,  itp., czyli oryginalna. 

W pierwszym etapie dokonujemy zgłoszenia kandydatek 
na podstawie formularzy zgłoszeniowych w terminie od 2 
do 25 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą: 1) drogą elektroniczną 
na adres mailowy kobieta@ox.pl oraz w wersji papierowej 
przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście do 2) 
siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do 3) siedziby Ośrodka Kul-
tury najbliższego twojego miejsca zamieszkania na terenie 
Śląska Cieszyńskiego lub do 4) redakcji Głosu Ziemi Cieszyń-
skiej na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21. Spośród 
zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota Piątka Ko-
biet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2018. O nominacji 
do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń złożonych 
na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie ich pro�lu, 
w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety Oryginalnej 
Śląska Cieszyńskiego 2018. Wyboru Złotej Piątki i spośród 
nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2018 doko-
na kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska Dy-
rektor Sprzedaży i Promocji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Woj-
ciech Tatka - Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego www.
ox.pl przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. 
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Pożegnanie rzeźbiarza Józefa Zowady 
z Olecek

W terminie 11.02 
- 01.03.2019 r. od-
będzie się głoso-
wanie internautów 
na portalu ox.pl, na 
swoją faworytkę 
wyłonioną do Złotej 
Piątki. Dodatkowo 
w „Głosie Ziemi Cie-
szyńskiej” zostaną 
zamieszczone ku-
pony do głosowa-
nia, które będzie 
można przesłać po-
cztą lub dostarczyć 

osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. 
Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Isteb-
nej: 43 - 470 Istebna 68. Zdobywczyni tytułu Kobiety Orygi-
nalnej Śląska Cieszyńskiego 2018 otrzyma statuetkę wyko-
naną przez mgr Justynę Łodzińską na Finałowej Gali 9 marca 
2019 r. Dnia Kobiet w Istebnej w Hotelu/Restauracji „Złoty 
Groń” w Istebnej. W zeszłym roku statuetkę Oryginalnej Ko-
biety Śląska Cieszyńskiego otrzymała pani Urszula Grusz-
ka z Koniakowa. W tym roku również chcemy uhonorować 
wyjątkową mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanówcie 
się Drodzy Czytelnicy, która kobieta lub koleżanka zwraca 
waszą uwagę i wyślijcie jej zgłoszenie. Może to zrobić każdy 
z was. Zwracamy uwagę, iż zamierzeniem konkursu jest wy-
łonienie ciekawych Pań spośród naszego otoczenia i mamy 
nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy Istebna. Dla-

Urszula Gruszka - Oryginalna Kobieta Ślą-
ska Cieszyńskiego 2017 

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!

Formularz zgłoszeniowy

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2018 
wybieram 

Panią ……………………………………………………

zamieszkałą ………………………………………………

Swój wybór argumentuję:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:

……………………………………………………………

*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

tego nie czekajcie tylko wypełnijcie formularz i prześlijcie 
do nas. Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, 
www.beskidzka24.pl lub pod nr tel. 33 855 62 08.

7 listopada 2018 r. zmarł Józef Zowada – rzeźbiarz i poeta 
ludowy z Istebnej Olecek, góral o wielkim talencie i wielkim 
sercu.

Urodził się 12 kwietnia 1940 roku. Przez długie lata cięż-
ko pracował, a rzeźbą zaczął się zajmować dopiero po czter-
dziestce. Od ponad dwudziestu lat brał udział w Wystawie 
Twórczości Ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

Artysta z Olecek w swojej barwnej, ludowej rzeźbie po-
kazywał świat widziany z humorem, z przymrużeniem oka. 
Przedstawiał także sceny rodzajowe z życia górali, dawne pra-
ce polowe i gospodarskie. Podejmował też często tematy reli-
gijne – rzeźbił postaci świętych i sceny biblijne. Był mistrzem 
budowy trombity i rogu. W 1996 roku zdobył II miejsce w Wo-
jewódzkim Konkursie na Budowę Instrumentów Ludowych 
im. Jana Kawuloka i Feliksa Jankowskiego w Bielsku-Białej.  
W 2017 roku otrzymał nagrodę Rady Gminy Istebna za zasługi 
w dziedzinie kultury. Jego rzeźby pojechały w daleki świat- do 
Japonii, na Białoruś, do Ameryki, na Madagaskar, gdzie zdobią 
kościoły i kolekcje prywatne. W chwili odpoczynku od pracy 
w warsztacie, Józef Zowada pisywał wiersze. W ubiegłym roku 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej wydał tomik jego poezji.

Choć artysta zawsze podkreślał, że jest tylko prostym „Jo-
zefym z Olecek”, to był człowiekiem wielkiej kultury. Zawsze 
pamiętał o rocznicach, jubileuszach, imieninach i świętach. 
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Pojawiał się niespodziewanie w drzwiach, z zanadrza wycią-
gał kartkę z własnoręcznie napisanym wierszem, czy też rzeź-
bę swojego autorstwa. Pannom wręczał rzeźby górali „coby 
sie wydały”, a gdy komuś narodziło sie dziecko – rzeźbę Anio-
ła – Stróża z rękami tak wielkimi, jakby miał go ochronić przed 
całym złem tego świata. Gdy nadchodziły święta rozpoczynał 
seryjną produkcję rzeźbionych „połaźniczek” dla znajomych  
i krewnych. Za te podarunki nigdy nie chciał zapłaty. W ostat-
nich latach coraz częściej powtarzał: „Jak umrym, przydziesz 
mi aspóń na pogrzyb”. Znikał zawsze szybko, jakby nie chciał 
zabierać za wiele czasu. Miał w sobie tę skromność i pokorę, 
która cechuje prawdziwie wielkich ludzi. 

Do końca cieszyła go praca. Był prawdziwym góralem, 
gazdą, który zdarł swoje dłonie na roli i przy warsztacie. Jego 
domową galerię na Oleckach odwiedzali badacze, etnolodzy, 
wielbiciele sztuki ludowej, a także misjonarze z całego świata. 
Zawsze wychodzili stamtąd zadziwieni życzliwością i gościn-
nością Józefa i Anny Zowadów. W ich domu liczył się zawsze 
drugi człowiek, którego chcieli przyjąć, ugościć i obdarować 
najlepiej jak umieli. Ich wielką dumą był syn – ksiądz Stanisław 
pracujący jako misjonarz w dalekim Meksyku w Ameryce.

Józef Zowada z Olecek kochał ludzi, świat i jego pięk-
no. W jego oczach była zawsze dziecięca radość, optymizm  
i umiejętność dostrzegania jasnych stron życia. 

Dziś trudno uwierzyć, że Józef Zowada już nie wejdzie do 
swojego warsztatu, nie chwyci do ręki dłuta, nie przyjdzie z po-
winszowaniami. Pozostaje nam pożegnać go w prostych sło-
wach, jakimi w dniu jego pogrzebu odczytała Dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Istebnej, Elżbieta Legierska – Niewiadomska: 

Z Bogym ujećku! Z Bogym na wdycki
Uż was ziegnajóm nasie grónićki,
Uż was ziegnajóm rodzinne strony
Ty chałpy,  pola, lasy, zogony.
Niech Was tam przyjmóm tak pieknie w niebie,
 jako Wy - wsieckich gości u sebie. 
Niech Was tam kludzóm świyńci, anieli, 
coście  sie tela ich narzeźbili.
Uż nie staniecie nóm za dźwiyrzami,
z tym wasim wzocnym powinsiowanim
Teraz stoicie za Boskim progym
Z Bogym ujećku, zostońcie z Bogym!

BJ

Podziękowania za udział w pogrzebie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

wzięli udział w pogrzebie śp. Józefa Zowady. Szczególnie 
dziękujemy: delegacji Urzędu Gminy Istebna na czele z Wój-
tem Henrykiem Gazurkiem, Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej, Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Muzeum „Na Gra-
pie” w Jaworzynce i innych placówek kulturalnych, delegacji 
Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” oraz wszyst-
kim Duchownym, zwłaszcza Misjonarzom Oblatom biorą-
cym udział w ostatnim pożegnaniu zmarłego. 

Żona, syn oraz córka z rodziną

Na połazy
Powinszowania 

Z połaźnićkóm w rynce łod rana uż chodzim,
łod chałpy do chałpy radość ludzióm głosim.
Ludzióm radość głosim, Boga wychwalujym 
co się nóm dziśka w nocy narodził w Betlejym.
Z Paniynki Nejświyntszej to Dziecióntko małe,
złożóne na sianie, niesie Boskóm chwałym.
Toś się my teś wsiecy górole pokłóńmy 
małymu Jezuskowi w darze serca złóżmy.
A ta połaźnićka niech beje pamióntkóm 
że się narodziło to Boski Dziedzióntko.

****************************
Jo je mały połaźniciek
Przisiełech tu po trójniciek
Trójniciek mi dejcie
Sy mnie się nie śmiyjcie
Bo jo wozym nie jadym
Suchej rzepy nie wiezym
Co mi docie to weznym
Abo groś  abo dwa
To je moja kolynda

*******************************
Nasi przodkowie taki łobyczoj miywali
jedyn do drugigo chodzywali
i tak sobie wiyjsiowali:
Tóś jo wóm teś wiyjsiujym,
cobyście mieli wsieckogo dości
jako na tej gałónzećce łościch.
Cobyście mieli pełne łobory, pełne kumory, pełne pudła,
coby Wóm ta gospodarka nie schudła.
Ściyjści, na ściyjści na tyn to nowy rok,
cobyście byli zdrowi cały rok!

tekst: Anna Bury „od Wojoczka”

Pastorałka

Świynty Ściepón
1. Świynty Ściepón po kolyndzie rod chodził    x2 
     A świynty Jón, A świynty Jón   x2
     Kolyndzićkym roznosił    x2
2. Hej przyślimy ku jednymu dómowi    x2
     Kolyndujmy, kolyndujmy    x2
     Panu gospodarzowi    x2
3. Hej ci spiś ty gospodarzu, ci ciujeś    x2
     Ci nóm jakóm, ci nóm jakóm    x2
     Kolyndzićkym rychtujeś    x2
4. Rychtujym wóm kolyndzićkym i kołoć     x2
     A jeście wóm, dóm na cestym    x2
     Zbónek wina na pómoc     x2

rys. G. Stańko
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Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych
17 października 2018 roku, w sali Trybunału Koronnego 

w Lublinie odbył się Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych.

Na uroczystości zjechali najznakomitsi twórcy ludowi z ca-
łej Polski. Przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych podsumowali 50 lat działalności jednego 
z najstarszych i najbardziej zasłużonych stowarzyszeń w Pol-
sce. Podczas uroczystości jubileuszowych twórcy ludowi zo-
stali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz resorto-
wymi. Wśród nich znalazły się zasłużone koronkarki z Trójwsi: 
Pani Maria Michałek z Istebnej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a 
Zuzanna Kubaszczyk z Koniakowa Srebrny Krzyż Zasługi.

Odznaczenia przyznane zostały przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej na wniosek Beskidzkiego Oddziału oraz 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Obie 
panie odebrały odznaczenia z rąk wicepremier Beaty Szydło.

Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony Tadeusz 
Leśniak – zabawkarz ze Stryszawy, a Srebrnym Medalem Za-
służony Kulturze Gloria Artis Maria Kubik z Czechowic-Dzie-
dzic. Dyplom honorowy od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odebrał Józef Szypuła, rzeźbiarz z Czechowic-
-Dziedzic, prezes Beskidzkiego Oddziału STL.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.                  Kazimiera Koim

Haft krzyżykowy królował 
w Muzeum Beskidzkim
14 listopada 2018 roku w Muzeum Beskidzkim im. A. 

Podżorskiego w Wiśle miał miejsce �nisaż przepięknej wysta-
wy „Haft krzyżykowy górali z Beskidu Śląskiego”. Wszystkich 
serdecznie powitała pani Małgorzata Kiereś, Dyrektor Muze-
um, która podzieliła się re�eksją o hafcie beskidzkim. Pod-
kreśliła, jak ważne jest archaiczne nazewnictwo motywów 
oraz to, że na pracę hafciarek wciąż jest zapotrzebowanie. Na 
koniec serdecznie podziękowała pracownicy Muzeum Mag-
dalenie Łacek – która była koordynatorką i autorką projektu. 
Efektem ich wspólnej pracy jest przepięknie wydany folder 
„Wyszywanie krzyżykiem – szkic o archaicznym hafcie i jego 
twórczyniach”. Zawiera on opracowanie twórczości wielu 
hafciarek z Jaworzynki i Istebnej. „Co ma wspólnego Kreta  
z lymieczkami?”, „Czym był haras?”, „Kim były szpecjalki?” – na 
te i inne pytania odpowiedzi znaleźć można w tej publikacji. 

Po przedstawieniu treści folderu przystąpiono do podzi-
wiania przepięknej wystawy, na którą składały się unikalne 
stroje, pytle, fotogra�e górali w strojach zdobionych haftem  
i współczesne formy haftowanej biżuterii.  Podczas wernisażu 
przygrywała kapela „Jetelinka” Moniki – Wałach Kaczmarzyk. 

Na wernisażu obecni byli między innymi: Elżbieta Legier-
ska – Niewiadomska wraz z pracownicami, Dyrektor Wiślań-
skiego Centrum Kultury Adam Cieślar, Dyrektor Biblioteki  
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odnalazła ekspozycję haftów podobnych do tych „naszych”. 
W końcu źródeł tej techniki dopatrywać się należy właśnie  
w starożytnej Grecji – stolicy harmonijnego piękna. Podkre-
śliła jednak, że to inwencja góralek zainspirowanych świa-
tem przyrody nadała tej technice znamiona artyzmu, skąd 
mnogość wzorów takich jak choćby „wilczi łapy, maryjónek, 
skrzidełka czy jastrzómb”. Podkreśliła jak ważne jest to, by od-
różnić prawdziwie tradycyjne hafty od wzorów z „Przyjaciół-
ki” , czy innych czasopism dla kobiet.

Następnie głos oddano 
etnologowi Muzeum  Mag-
dalenie Łacek z Jaworzyn-
ki – która była koordynator-
ką i realizatorką projektu. 
Magdalena Łacek sama jest 
znakomitą hafciarką, a zara-
zem wnikliwym badaczem 
historii i tajników haftu. Ona 
to podjęła się badań nad 
haftem w Trójwsi Beskidz-
kiej. Przeprowadziła wielo-
godzinne rozmowy z haf-
ciarkami, które w zaciszach 
swoich domów pokazały jej 
swoje „pytle”, wyszycia oraz 

opowiedziały o swojej historii pisanej „jegłą na płótnie”. Efek-
tem projektu  jest przepięknie wydany katalog „Wyszywanie 
krzyżykiem – szkic o archaicznym hafcie i jego twórczyniach” 
autorstwa Magdaleny Łacek i Małgorzaty Kiereś. Ważnym 
elementem projektu były także warsztaty prowadzone przez 
Weronikę Łacek z Jaworzynki w starej szkole „U Niedźwie-
dzia”.

Serdeczne gratulacje dla autorek publikacji złożyła  Wójt 
Gminy Istebna Łucja Michałek. Podkreśliła, że haft regional-
ny to bogactwo regionalne, które wzbudza zachwyt i zwra-
ca uwagę odwiedzających nas gości. Zadeklarowała, że jako 
Wójt Gminy Istebna zrobi wszystko, by to dziedzictwo było 
znane i jak najszerzej promowane.

Po przedstawieniu treści folderu przystąpiono do podzi-
wiania przepięknej wystawy, na którą składały się archiwal-

Wernisaż wystawy „Haft Krzyżykowy 
Górali z Beskidu Śląskiego” 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Czym byłby strój istebniański, gdyby nie piękne w swojej 

prostocie „lymieczki”, „lymce”„znaćki”, czy „zoniedrza”? Stra-
ciłby cały urok i charakter! Górale i góralki nie potrzebowali 
do ozdoby drogocennych kruszców, bo surowe piękno stroju 
zdobił pradawny wołoski haft wymagający prawdziwie „zło-
tych rąk”, jubilerskiej precyzji i cierpliwości. Jego wykonaw-
czynie były przez lata anonimowe, a o ich kunszcie świadczy-
ły tylko ich misterne dzieła. Pozostawały „w tle” – bo przecież 
właśnie wyszywanie tła stanowi istotę beskidzkiego wyszy-
wania. Kamieniem milowym w zmianie tego stanu rzeczy był 
projekt „Dokumentacja i popularyzacja archaicznego haftu 
krzyżykowego górali śląskich”, zrealizowany przez Muzeum 
Beskidzkie w Wiśle. Teraz beskidzkie hafciarki zyskały głos,  
a ich historia pisana nicią na płótnie doczekała się spisania.

22 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Istebnej miał miejsce wernisaż przepięknej wystawy „Haft 
Krzyżykowy Górali z Beskidu Śląskiego”. Wszystkich ser-
decznie powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej Elżbieta Legierska – Niewiadomska. Następnie 
głos zabrała Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Mał-
gorzata Kiereś. Podzieliła się re�eksją o beskidzkim hafcie, 
jego doniosłej roli w naszej kulturze i drodze, jaką pokonał, 
by tra�ć na góralskie zoniedrza czy kabotki. Opowiedziała 
o swoim ciekawym odkryciu, gdy w Muzeum w Heraklionie 

w Wiśle Renata Czyż, Alina Świeży – Sobel - redaktor Gościa 
Niedzielnego i redaktor publikacji, Barbara Dobija – autorka 
zdjęć do folderu i wystawy, a także liczne mistrzynie haftu 
z Trójwsi i ich rodziny, które udostępniły swoje zbiory i po-
święciły czas, dzięki któremu powstała publikacja. 

Więcej o wystawie„ Wyszywanie krzyżykiem – szkic o ar-
chaicznym hafcie i jego twórczyniach” w artykule o jej werni-
sażu w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.  

Projekt „Dokumentacja i popularyzacja archaicznego haf-
tu krzyżykowego górali śląskich” został do�nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pro-
gramu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2018.                                    BJ
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ne zdjęcia i wzorniki, elementy stroju i pytle. Pochodzą one 
ze zbiorów: Marii Motyka, Zo�i Dragon, Teresy Motyka, Anny 
Kąkol, Marii Czepczor, Anny Stańko, Anny Heczko, Ewy Cie-
ślar, Weroniki Łacek, Magdaleny Łacek, Anny Bojko, Heleny 
Sikory, Zuzanny Jancz, Jadwigi Juroszek oraz ze zbiorów Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle i Muzeum na Grapie w Jaworzynce. Wystawę 
wzbogacają też artystyczne fotogra�e górali w strojach zdo-
bionych haftem. Te przepiękne zdjęcia oddające piękno gó-
rali w ich odświętnych strojach wykonała Barbara Dobija.

Podczas wernisażu przygrywała kapela „Jetelinka”  Mo-
niki – Wałach Kaczmarzyk. Wśród bogatego repertuaru 
nie mogło oczywiście zabraknąć nieo�cjalnego „hymnu 
hafciarek”, a więc utworu „A wyszijym, wyszijym Janiczko-
wi kosziulym …” Wszyscy chętni mogli otrzymać publikację 
„Wyszywanie krzyżykiem – szkic o archaicznym hafcie i jego 
twórczyniach” i otrzymać dedykacje od autorek .

Warto dodać, że przy okazji rozmów o hafcie krzyżyko-
wym, który bardzo rozpowszechniony jest w Jaworzynce, 
pani Małgorzata Kiereś nadmieniła o pierwszych przygoto-
waniach do monogra�i tej miejscowości. Jak dotąd podczas 
licznych wizyt w archiwach zgromadziła już część materiału. 
Zbliża się jubileusz powstania wsi i być może tak jak Konia-
ków i Istebna, historia Jaworzynki doczeka się opracowania. 

Na wernisażu obecni byli: Wójt Gminy Istebna  Łucja 
Michałek, Sołtys Wsi Jaworzynka  Paweł Rucki, Sekretarz 
Gminy Teresa Łaszewska, Radny Gminy Istebna Bartłomiej 
Jałowiczor, Radna Powiatowa  Monika Wałach – Kaczma-
rzyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Legier-
ska – Niewiadomska  wraz z pracownikami, regionaliści i 
miłośnicy folkloru, a przede wszystkim hafciarki i ich rodzi-
ny, które udostępniły swoje zbiory i czas, dzięki któremu po-
wstała publikacja.

W miłej atmosferze upłynął jeden z takich właśnie wie-
czorów, podczas których, jak pisze we wstępie do publikacji 
Małgorzata Kiereś: „Wolne od wielu ciężkich prac w polu, gó-
ralki artystki zbierały się w jednej, dużej, góralskiej izbie przy 
lampie naftowej i haftowały krzyżyczkiem zoniedrza do gó-
ralskich koszul, obójki i lymiećki do kabotków, narożniki siatek 
spuszczowych i rożkowych…” Kto zaś chce wczytać się dalej 

w tę historię, powinien obejrzeć wystawę „Haft Krzyżykowy 
Górali z Beskidu Śląskiego”, którą obejrzeć można w sali nr 
2 Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej do 31.12.2018 roku. 

Projekt „Dokumentacja i popularyzacja archaicznego 
haftu krzyżykowego górali śląskich” został do�nansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2018.

Barbara Juroszek

„Kurs zapisu gwary istebniańskiej”
Od lipca do października 

2018 roku trwał kurs zapisu 
gwary istebniańskiej. Spotka-
nia odbywały się co tydzień, 
w każdy piątek w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej. Warsztaty prowa-
dził Bartłomiej Jałowiczor, 
pedagog, wielbiciel regionu  
i Radny Gminy Istebna oraz 
etnograf Magdalena Łacek. 
Byli to inicjatorzy zadania.

W ramach projektu za-
kupiono niezbędne publika-

cje książkowe potrzebne do przeprowadzenia warsztatów, 
materiały papiernicze i biurowe, a także wydano broszurę 
pt. „System zapisu gwary istebniańskiej” opracowany przez 
prof. Jerzego Rubacha – językoznawcę, fonologa, twórcę 
ujednoliconego systemu zapisy gwary Kurpiów, który prze-
prowadził liczne nagrania dialektu istebniańskiego i następ-
nie opracował spójny system jego zapisu. Inicjatorzy chcieli 
dotrzeć zwłaszcza do młodych ludzi, bardzo aktywnych  
w przestrzeni internetowej, a także wszystkich tych, którzy 
tworzą teksty w gwarze. Zajęcia prowadzone były w sposób 
przystępny, nie brakło ciekawostek, dyktand i przykładów.  
W efekcie każdy uczestnik warsztatów opanował zasady sy-
stemu i tworząc własne teksty może wcielać go w życie.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie projektu  
z udziałem uczestników i prowadzących. Bartłomiej Jałowi-
czor rozdał kursantom certy�katy. Przy poczęstunku rozma-
wiano o przyszłości systemu, obecnym stanie gwary i tym, 
co dał uczestnikom udział w warsztatach. Wśród kursantów 
byli młodzi pasjonaci folkloru, członkowie zespołów regio-
nalnych, czy nawet projektanci tworzący odzież z gwaro-
wymi nadrukami. Jest zatem duża szansa, że wcielą w życie 
założenia systemu. Fenomenem było to, że jeden uczestnik 
pochodził spoza Gminy Istebna.

Zadanie realizowane było w ramach programu „Aktywni 
w kulturze” – część II realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Istebnej, do�nansowa-
nego przez Narodowe Centrum 
Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokalne. 

BJ



Nasza Trójwieœ  Grudzień 2018Strona 42

III KONKURS SOLISTÓW 
I GRUP ŚPIEWACZYCH „NA GRAPIE”
z dnia 28.10.2018r.
W dniu 28 października 2018 r. w Muzeum Regionalnym 

„Na Grapie” w Jaworzynce odbył się III Konkurs Grup Śpiewa-
czych i Solistów, w którym uczestniczyło 62 osoby.

Konkurs podzielono na dwie grupy: solistów i grup śpie-
waczych, każda z grup podzielona była ponadto na 4 kate-
gorie: dzieci od 3 do 7 lat, dzieci od 8 do 12 lat, młodzież od 
13 do 18 lat oraz dorośli.

Do Konkursu zgłosiło się:
13 solistów:
- 2 w kategorii  3-7 lat
- 6 w kategorii 8 - 12 lat 
- 4 w kategorii 13 - 18 lat
- 1 w kategorii dorośli
16 grup śpiewaczych:
- 6 w kategorii 8 - 12 lat 
-  8 w kategorii 13 - 18 lat
 - 2 w kategorii dorosłych

I miejsce Aleksandra Juroszek
II miejsce Łukasz Heczko
III miejsce Wiktoria Gruszka
III miejsce Tomasz Nowak
dorośli
Nagroda rzeczowa za udział dla Urszuli Gruszki
Grupy śpiewacze:
dzieci 8 - 12 lat
I miejsce Szymon Galej i Jakub Rucki
II miejsce Zo�a i Jan Łupieżowiec
II miejsce Jagna Suszka i Martyna Legierska
III miejsce grupa dziewcząt z zespołu „Mała Istebna”  

klasy 0-IV
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Nagrody rzeczowe za udział dla Natalii Bojko i Laury Byrtus
młodzież 13 - 18 lat
I miejsce „Zogródcianie” Kacper Legierski i Łukasz Juro-

szek
II miejsce „Mała Istebna” - 5 dziewcząt
II miejsce Weronika Rucka, Karolina Patyk, Julia Rozborska
III miejsce Bracio Kukuczkowie Paweł i Łukasz
III miejsce „Mała Istebna” - 4 chłopców
Nagrody rzeczowe za udział dla grupy „Kóniokowianki”, 

„Istebna” - 5 dziewcząt, „Istebna” - 5 chłopców
dorośli
I miejsce „Siostry łod Jasia” Julia, Karolina i Paulina Kup-

czyk
II miejsce „Zgrapianie” Maria Motyka i Paweł Rucki

Komisja w składzie:
- Elżbieta Legierska - Niewiadomska, dyrektor GOK-u w 

Istebnej
- Zbigniew Wałach, muzykant, budowniczy instrumen-

tów
- Magdalena Szyndler, dr etnomuzykologii na Uniwersy-

tecie Śląskim
wysłuchała i wyłoniła zwycięzców w następujących ka-

tegoriach:
Soliści:
dzieci 3 - 7 lat  
2 nagrody rzeczowe przyznano Marcie Galej i Marii Ryś
dzieci 8 - 12 lat 
I miejsce Mateusz Kaczmarzyk 
II miejsce Maria Galej
III miejsce Julia Polok
3 nagrody rzeczowe przyznano Dominice Bury, Adamowi 

Patyk i Mateuszowi Jałowiczor
młodzież 13 - 18 lat
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Jury Konkursu pogratulowało wysokiego poziomu wy-
stąpień, bardzo licznego udziału w konkursie oraz estetyki w 
postaci strojów regionalnych. Wśród nielicznych uwag jury 
zwróciło uwagę na pojawiające się tzw. „estradowe” śpiewa-
nie, które nie jest tradycyjną formą śpiewu w Beskidzie Ślą-
skim. Podkreślono także, aby pilnować odpowiedniego do 
wieku repertuaru.
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Projekt „Aktywni w Kulturze – 
część II” zakończony
Od lipca do listopada 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury 

w Istebnej realizował projekt „Aktywni w Kulturze – część II” 
do�nansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

Zadanie polegało na realizacji 7 inicjatyw zgłoszonych 
przez mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa wyło-
nionych w drodze konkursu.

Były to następujące działania:
„Kurs zapisu gwary istebniańskiej” - praktyczna nauka 

zapisu gwary według systemu opracowanego przez prof. 
Jerzego Rubacha. Zajęcia trwały od lipca do października. 
Inicjatorzy: Bartłomiej Jałowiczor i Magdalena Łacek.

„Kadrowanie tradycji”- warsztaty fotogra�czno - �lmowe 
w Gminie Istebna, które odbyły się w dniach 20 – 22 sierpnia. 
Inicjator: Ewa Cudzich.

„Dzień tradycji Na Grapie” - organizacja święta tradycji 
przy Muzeum na Grapie w Jaworzynce w dniu 7 październi-
ka. Inicjator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego 
„Na Grapie”.

„Święto Teatru w Istebnej” - organizacja spektaklu teatral-
nego w Istebnej, który odbył się 27 października. Inicjator: 
Istebniański Uniwersytet Seniora.

„Przegląd Solistów i Grup Śpiewaczych” - otwarty kon-
kurs dla lokalnych utalentowanych śpiewaków ludowych, 
który miał miejsce 28 października. Inicjator: Zespół Regio-
nalny „Istebna”.

„Fotogra�ą patrzeć na świat” - warsztaty fotogra�czne 
dla dzieci i młodzieży. Inicjator: Karina Czyż

„Groniczek”; etiuda �lmowa dedykowana pamięci Jerze-
go Kukuczki”– nagranie �lmu z muzyką upamiętniającego 
postać słynnego himalaisty z Istebnej. Inicjator: Stowarzy-
szenie Kulturalno - Oświatowe „Na Groniach”.

15 listopada odbyła się ewaluacja projektu z udziałem 
pani Iwony Kusak. 

Dziękujemy wszystkim inicjatorom za ich kreatywne po-
mysły oraz dobrą współpracę przy realizacji projektu!          BJ

Spotkanie autorskie 
z Kazimierzem Węgrzynem
W jeden z ostatnich listopadowych wieczorów 29 listo-

pada 2019 roku Gminna Biblioteka w Istebnej zorganizo-
wała spotkanie z poetą Kazimierzem Józefem Węgrzynem. 
Na spotkanie autorskie przybyli wielbiciele literatury, poezji  
i regionu. Wszystkich serdecznie powitała Elżbieta Legier-
ska – Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej, a następnie oddała głos gościowi specjalnemu. 

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-

nej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Zespół Regionalny Istebna
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie”

„Przegląd Solistów i Grup Śpiewaczych” odbył się w ra-
mach projektu „Aktywni w kulturze – część II” realizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, do�nansowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.
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Kazimierz Józef Węgrzyn urodził się w Miejscu Piastowym. 
W 1979 roku wyszedł jego debiutancki tomik poezji Próba 
samookreślenia. Za wydany w podziemnej o�cynie “Śląsk” 
tom “Czarne kwiaty” (1984 r.) otrzymał nagrodę specjalną 
Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Katowice.  
W 1967 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Specjalnych im. 
dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum 
Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, gdzie mieszka do dzisiaj. 
Mówi, że Beskidy są „miłością, która nigdy go nie zdradziła”. 
Jest autorem ponad osiemdziesięciu zbiorów wierszy, w tym 
wyborów, laureatem Nagrody Specjalnej Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego czy Nagrody Polonia Pro Arte za 
Dzieło Pogłębiające Pamięć i Godność Polaków.

Poeta zawitał w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej  
z naręczem tomików, których ma już wiele w swoim dorob-
ku. Przyznał, że tworzy głównie wiersze religijne lub patrio-
tyczne. Opowieść o swej twórczości ilustrował odczytywa-
nymi przez siebie fragmentami swej poezji. Traktują one  
o Bogu, miłości do Ojczyzny, pięknie przyrody. Są wśród nich 
kolędy i modlitwy. W strofach Kazimierza Węgrzyna zapew-
ne niejeden uczestnik znalazł swoje własne myśli i uczucia. 

Na zakończenie spotkania można było nabić tomik poezji 
Kazimierza Węgrzyna i uzyskać autograf autora. Dziękujemy 
Poecie za podzielenie się swoją twórczością a uczestnikom 
za liczne przybycie.                      Oprac. BJ

Wigilia
grudzień znowu rozłoży
biały obrus śniegu
przykryje nasze serca
nutkami tkliwości
wczoraj jeszcze zdyszani
od gniewnego biegu
będziemy u swych stołów
dobrą przyjaźń gościć

powstaniemy pogodni
wyciągniemy ręce
boleśnie zaciskane
w trudzie codzienności
jeszcze wczoraj podobne
do drapieżnych szponów
dzisiaj rosnąć nam będą
skrzydłami miłości

i może zrozumiemy
przesłanie pokoju
co wyrasta jedynie
w ludzkich serc ogrodzie
przez Beskidy pobiegnie
kolędy wołanie
i świecić będzie gwiazdą
na płonącym lodzie…

Kazimierz Józef Węgrzyn Z gwiazdą nadziei, 1991

Spotkanie gajdoszy i dudziarzy 2018
Kolejne muzyczne spotkanie za nami, które w tym roku 

było jednocześnie prezentacją nowego wydawnictwa „Gaj-
dy beskidzkie – technika i repertuar na CD” oraz �nałem 
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Na Groniach”

„Gajdy beskidzkie z bliska – technika i repertuar na 
CD” dofinasowany ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018 
– EtnoPolska”.

Wydarzenie odbyło się na trenie Ośrodka Narciarskiego 
Złoty Groń. Od kilkunastu lat gromadzi liczne grono muzy-
kujących, jak i pasjonatów instrumentów dudowych. Gajdy 
i skrzypce są dwoma podstawowymi instrumentami, które 
charakteryzują Beskid Śląski. Przemierzając łuk Karpat – 
mamy kilka odmian aerofonów – poprzez dudy żywieckie,  
przez kozę podhalańską, aż po odległe tereny bałkańskie. 
Działaniem, które przyświecało realizacji projektu jest ochro-
na umiejętności gry na gajdach i ich budowy jest przedmio-
tem troski wielu osób – czynnych instrumentalistów i insty-
tucji. Ważnym zadaniem jest również utrwaleni tradycyjnego 
repertuaru, który stanowi materiał źródłowy pomocny przy 
nauce gry na gajdach.

Wydawnictwo składa się z dwóch części – książeczki z 
opisem instrumentu i wszystkimi aspektami technicznymi 



Grudzień 2018  Nasza Trójwieœ Strona 45

autorstwa Ewy Cudzich i Piotra Pańczyka oraz z transkrypcja-
mi nutowymi utworów zawartych na płycie. Dodatkowym 
atutem są reprodukcje prac artysty-malarza Jana Wałacha 
(1884-1979), udostępnione przez Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego w Cieszynie. Płyta CD jest swoistym wzornikiem, 
znalazła się na niej muzyka tradycyjna, a także forma pisa-
na - aspekty techniczne omawiające budową instrumentu, 
sposoby strojenia.

Na płycie znalazły się utwory na gajdy i skrzypce w wyko-
naniu Zbigniewa Wałacha i Jana Wałacha, opatrzone słowem 
wstępnym Piotra Probosza oraz poezją Jerzego Probosza 
(1901-1942). Materiał stanowi jeden z elementów ochrony, 
podtrzymania tradycji gry i budowy instrumentów. Tego 
typu inicjatywy, wraz z badania etnogra�cznymi i dokumen-
tacją wizualną, prowadzenie szeroko rozumianej działalno-
ści edukacyjnej mają na celu uświadamianie i popularyzo-
wanie wartości i znaczenia tradycji gry, i budownictwa tegoż 
instrumentu. Jest to szczególnie ważne również w kontek-
ście wpisu na Krajowa Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
gajd, „Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i prak-
tyka gry”.

W koncercie �nałowym wzięli udział muzycy będący 
przedstawicielami różnych regionów i prezentujący grę na 

gajdach, jak i dudach. 
Wydarzenie „Spotkanie 
gajdoszy i dudziarzy” od-
było się w wynajętej sali 
na terenie gminy Istebna 
(Ośrodek Narciarski Złoty 
Groń w Istebnej). W części 
artystycznej wzięli udział: 
Kapela Wałasi - Zbigniew 
Wałach (skrzypce, gajdy), 
Jan Wałach (skrzypce, 
Maciej Szymkowiak (al-
tówka), Bolesław Niedoba 
(kontrabas) - koncert po-
dzielony na część prezen-
tującą muzykę zawartą na 
płycie CD oraz tradycyjny 

repertuar w rozbudowanym składzie; - Paweł (gajd, instru-
menty pasterskie) i Łukasz Kukuczka (skrzypce, instrumenty 
pasterskie) z Koniakowa, jako reprezentacja muzyków gra-
jących w tradycyjnym składzie muzykę Beskidu Śląskiego, 
Otmar Kantor (gajdy) i Roman Jakubek (skrzypce, gajdy) 
- reprezentanci Zaolzia w Republice Czeskiej; Kapela Du-
dySkrzypce - Marta Mauszna Wejchenig (skrzypce), Rafał Ba-
łaś (dudy żywieckie) - tradycyjna muzyka z Beskidu Żywie-
ckiego; Zbigniew Wałach wraz z autorem części materiału 
na Cd i uczniem Piotrem Pańczykiem; Jan Karpiel-Bułecka  
Zakopanego (koza podhalańska, gęśle, instrumenty pa-
sterskie) - reprezentacja podhalańskiego ośrodka dudziar-
skiego; Lubomir Tatarka (gajdy, słowacka fujara pasterska) z 
Slovenská Ľupča na Słowacji oraz Józef Sowa - instrumenty 
ludowe Karpat Wschodnich. Każda z muzycznych prezenta-
cji została poprzedzona słownym omówieniem dotyczącym 
budownictwa instrumentu, zasięgu występowania, funkcji.

W ramach projektu wydano 500 szt. będących bezpłat-
nym materiałem.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. 
EtnoPolska”                   Oprac. Ewa Cudzich
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Niepodległa – kobieca perspektywa
W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

postanowiliśmy oddać głos góralkom, których życie wpisa-
ne było w historię naszej ojczyzny w latach przepełnionych 
dramatycznymi wydarzeniami, narodowymi tragediami, 
przemianami obyczajowymi i ustrojowymi. Ich losy i zmaga-
nie się z dniem codziennym są świadectwem zapomnianej, 
nieraz i niedocenianej kobiecej siły i waleczności, które oca-
liły niejedną rodzinę i pozwoliły trwać kolejnym pokoleniom 
mimo największych zawirowań historii.

W dniu 18 listopada odbyło się spotkanie promocyjne 
publikacji w Hotelu Złoty Groń w Istebnej. Spotkanie było 
jednocześnie podsumowaniem projektu, który realizowało 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach” w ra-
mach programu dotacyjnego NIEPODLEGŁA, pt. Przy granicy 
- Niepodległa widziana z perspektywy pogranicza - świat mi-
krohistorii. Wyjątkowi byli i goście – na spotkanie przybyły 
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Bohaterki, którym oddaliśmy głos. To ich opowieści stały się 
kanwą całości.

Wydarzeniu towarzyszył koncert autorski w wykonaniu 
muzyków: Zbigniew Wałach – skrzypce, Wojciech Golec – 
akordeon, Marcin Żupański – klarnet basowy. Repertuar zo-
stał wzbogacony o tradycyjne melodie Beskid Śląskiego.

Realizacja projektu była cyklem niezwykłych odwiedzin 
i spotkań z niezwykłymi historiami, a przede wszystkim gó-
ralkami, których biogra�e wpisują się w region Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa. W większości urodziły się one przed II 
wojną światową i na przestrzeni kilkudziesięciu lat stały się 
uczestniczkami i obserwatorkami zmieniającego się świata 
w skali mikro i makro. Stąd tytuł publikacji: „Z perspektywy 
pogranicza – w świecie mikrohistorii beskidzkich góralek”.

Każdy człowiek jest nośnikiem fascynujących historii 
– niepowtarzalnych i zupełnie wyjątkowych dziejów swo-
jego życia. To niezwykłe bogactwo wpisanych w każdą po-
jedynczą biogra�ę wydarzeń, doświadczeń i związanych  
z nimi emocji, zindywidualizowane świadectwo czasu, któ-
ry bezpowrotnie minął, ale wciąż żyje we wspomnieniach, 
w których przeszłość ożywa na nowo. Opowieści budzą wy-
obraźnię. Nie są zbiorem dat i faktów, ale emocjonalnymi 
obrazami pomagającymi przenieść się w przeszłość. Opo-
wieści ustne dają możliwość spojrzenia na przeszłość z wielu 
perspektyw, często bardzo odmiennych. Historia mówiona 
nie próbuje uni�kować, ustalać jednej wersji przeszłości. Za-
miast tego pokazuje różnorodność ludzkich doświadczeń  
i nie pozwala wobec nich na obojętność.

Z perspektywy kobiet przyglądamy się życiu codzien-
nemu znaczonemu wydarzeniami historycznymi. Dzięki lo-
kalnym małym historiom możemy pozostawić trwały ślad, 
swoiste świadectwo codzienności wpisanej w Niepodległą. 
Szczególne są dla nas treści opowiedziane przez kobie-
ty przez pryzmat ich własnych doświadczeń i wynikające  
z kobiecego spojrzenia na rzeczywistość. Na osi czasu, od 
wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej po jej 
zakończenie, okres komunizmu, znaczących dat tj. wyboru 
Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. czy wprowadzenia sta-
nu wojennego w 1981 r. i politycznych zawirowań okresu po 
1989 r. przyglądamy się lokalnej społeczności.

Rozmawialiśmy z osobami, których dzieciństwo naznaczo-
ne zostało czasem wojny, latami szkolnymi, podczas których 
uczyły się po polsku, potem w języku niemieckim i znowu po 

II wojnie – w języku ojczystym. O wchodzeniu w dorosłość, 
której najważniejszą wartością była praca, o zamążpójściu  
i byciu żoną – matką – gospodynią w czasie, gdy najprost-
szych środków do życia nie można było po prostu kupić, tyl-
ko trzeba było je z trudem zdobywać. O pograniczu i granicy, 
która rozdzielała rodziny, znajomych i powolnym tych granic 
zanikaniu, aż po teraźniejszość, w której żyje ostatnie poko-
lenie pamiętające tak odmienną od dzisiejszej rzeczywistość.  
W te kilkugodzinne podróże zabrały nas mieszkanki isteb-
niańskich, jaworzyńskich i koniakowskich placów.

Wszystkie opowieści zebrane w książce są autentycznymi 
wypowiedziami. Staraliśmy się w zapisie literackim zachować 
ciąg myśli rozmówczyń w ich niezmienionej formie. Pojedyn-
cze wyrazy pozostawione zostały w gwarze góralskiej. Wszyst-
kie stare fotogra�e pochodzą z prywatnych zbiorów naszych 
rozmówczyń i osób, które zechciały się nimi z nami podzielić.

Publikacja dostępna nieodpłatnie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: na-
groniach@gmail.com

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”.                   Oprac. Ewa Cudzich
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PUBLIKACJE DOSTęPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach – 
12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Antoni 
Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, K. 
Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem �lmowym 
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„Poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł
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KALENDARZ  IMPREZ
GRUDZIEŃ

9.12. - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, Hala 
sportowa ZSP Istebna (dawne gimnazjum), godz. 10.00.
9.12. - Paintball - III Mikołajkowa Gra Otwarta - Base 
Camp Istebna; godz. 13.00 (Zapisy Facebook lub tel. 888 
661 794)
13.12. – Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi – 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteka Publiczna w Istebnej
26.12. - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Istebna” - Kościół pw. św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie; godz. 18.00
do 31.12. - Wystawa  HAFT KRZYŻYKOWY GÓRALI Z BE-
SKIDU ŚLĄSKIEGO - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, In-
formacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

STYCZEŃ

• 19.01. – 26. Bal Góralski; org. Stowarzyszenie „Pod Ocho-
dzitą” - Dwór Kukuczka Istebna
• 22.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – re-
miza Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
• 23.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie 
– remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
• 24.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce 
– remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce
do 28.02.2019 r.- Wystawa Twórczości Ludowej – Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej 
Świata – Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna

SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod 
patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
wtorek – 8.15 – 9.45
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek – 12.40 – 14.10
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12.30 – 14:00 

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, Istebna 
550 (wejście na trening od strony placu zabaw przez 
małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa 
zaawansowana. Kontakt: 505 128 906
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ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 18

KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

l Sport l Sport

Pierwsze zimowe starty biegaczy
Pierwsze owoce ciężkiej pracy w okresie przygotowaw-

czym zebrali nasi biegacze narciarscy, którzy wystartowali w 
inauguracyjnych zawodach FIS w Skandynawii.

Najbardziej wartościo-
wy wynik uzyskał  Dominik 
Bury.  Piąte miejsce zawod-
nika MKS Istebna w rozegra-
nym w szwedzkiej miejsco-
wości Bruksvallarna biegu 
na 10 km techniką dowolną 
to najlepszy jego start w 
zawodach pod auspicjami 
FIS. Dominik nieźle wypadł 
również w biegu na 15 km 

techniką klasyczną, w którym zajął 17 miejsce.
W zawodach startowali także brat i kolega klubowy Do-

minika Kamil oraz Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidz-
ka), którzy zajęli dalsze miejsca.

Przypomnijmy, że Dominik, Kamil i Mateusz są członkami 
Kadry Narodowej A Mężczyzn, w której głównym trenerem 
jest Tadeusz Krężelok z Istebnej.

Eliza Rucka (MKS Istebna) zajęła 
drugie miejsce w biegu na pięć kilo-
metrów techniką klasyczną juniorek, 
który rozegrany został w ramach za-
wodów FIS w biegach narciarskich w 
�ńskim Ośrodku Narciarskim Olos. 
Czwarta była druga z istebnianek 
-  Magdalena Kobielusz  aktual-
nie reprezentująca SS-R LZS Sokół 
Szczyrk, która dzień później uplaso-
wała się na szóstym miejscu w biegu 

juniorek na 10 km techniką dowolną.
W biegu seniorek na tym samym dystansie na osiemna-

stej pozycji została sklasy�kowana  Agata Warło  (NKS Trój-
wieś Beskidzka).

Kolejny udany start nasze biegaczki zanotowały w zawo-
dach, które odbyły się w innym �ńskim ośrodku narciarskim 
Saariskelka.

W biegu na 5 km techniką dowolną siódma była Magda-
lena Kobielusz a czternasta Eliza Rucka.

Uzyskane czasy dały naszym zawodniczkom odpowied-
nio drugie (Magdalena) i trzecie (Eliza) miejsce w klasy�kacji 
juniorek U-20.

Dziewiąte miejsce w sprincie techniką klasyczną zaję-
ła Agata Warło.

Agata i Magdalena wystartowały również w biegu na 10 
km klasykiem gdzie zajęły odpowiednio 13 i 17 miejsce. Uzy-
skany przez Magdalenę wynik pozwolił zawodniczce z Isteb-
nej zająć 5 miejsce w rywalizacji juniorek.

Podobnie jak nasi biegacze również ich koleżanki po fa-
chu - Agata, Eliza i Magdalena - należą do Kadry Narodowej 
A Kobiet z Aleksandrem Wieritielnym jako trenerem głów-
nym i Justyną Kowalczyk - ciągle czynną biegaczką a w ka-
drze asystentką trenera głównego.
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Kadra A pod dyktando naszych biegaczy!
Tego jeszcze nigdy nie było! W rozpoczętym właśnie se-

zonie zimowym główni aktorzy polskich męskich biegów to 
w zdecydowanej większości zawodnicy naszych klubów nar-
ciarskich oraz „nasz” główny trener.

W prowadzonej przez Tadeusza Krężeloka czterooso-
bowej narodowej Kadrze A znajduje się aż trzech naszych 
biegaczy - bracia Dominik i Kamil Bury (obaj MKS Istebna) 
oraz Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka). 

Eliza Rucka (z lewej), Agata Warło (z prawej)

Punkty Adama Cieślara w Pucharze Świata!
Niezły start do nowego sezonu 

notuje nasz dwuboista Adam Cie-
ślar.

Reprezentujący barwy AZS AWF 
Katowice zawodnik z Istebnej wziął 
udział w rozgrywanych  w Norwegii 
i zaliczanych do klasy�kacji Pucha-
ru Świata trzydniowych zawodach 
„Lillehammer Tripple” i w każdej 
z trzech rozegranych konkurencji 
zdobywał punkty.

Adam najlepiej wypadł w „Gun-
dersenie” (jedna seria skoków i bieg 

na 10 km), w którym zajął 17 miejsce. To drugi najlepszy w 
karierze naszego dwuboisty wynik w Pucharze Świata, który 
życiowy start zanotował w sezonie 2016/16 zajmując w nie-
mieckim Schonach siódme miejsce również w „Gundersenie”.

Kolejne punkty w Lillehammer Adam zdobył w sprincie 
(25 miejsce) oraz w biegu ze startu masowego (26 miejsce).

Po rozegraniu czterech zawodów Adam z dorobkiem 25 
punktów zajmuje najlepsze z Polaków 28 miejsce w klasy�-
kacji Pucharu Świata.

Odnotujmy jeszcze, że przed tygodniem reprezentacja 
Polski z Adamem w składzie zajęła 6 miejsce w drużynowych 
zawodach w �ńskiej Ruce.          Oprac. J. Kohut

Znakomity weekend naszych biegaczy!
Dwa zwycięstwa - Elizy Ruckiej i Dominika Burego 

- oraz dwa trzecie miejsca to doskonały bilans startów na-
szych biegaczy w rozegranych w dniach 1-2 grudnia zawo-
dach narciarskich FIS.

Najbardziej wartościowy wynik uzyskał Dominik Bury, 
który w �ńskiej Ruce wygrał bieg na piętnaście kilometrów 
techniką dowolną seniorów. Zawodnik MKS Istebna wyprze-
dził koalicję Finów oraz swoich kolegów z polskiej kadry - 
brata i zarazem klubowego kolegę Kamila a także Mateusza 
Haratyka (NKS Trójwieś Beskidzka), którzy zajęli odpowied-
nio 11 i 12 miejsce.

Bardzo dobrze wypadł Dominik również w rozegranych 
dzień wcześniej sprintach, gdzie zajął czwarte miejsce. Ma-
teusz i Kamil udział w tej konkurencji zakończyli w pół�nale.

Kobiety startowały we włoskiej miejscowości Santa Ca-
terina di Valfurva.

Rewelacyjnie zaprezentowała się najlepsza aktualnie 
wśród biegaczek naszych klubów narciarskich Eliza Rucka 
(MKS Istebna), która wygrała bieg na dystansie siedmiu i pół 
kilometra techniką klasyczną juniorek (U-20),  zajęła trzecie 
miejsce w biegu na pięć kilometrów techniką dowolną ju-
niorek (U-20), a w sprincie techniką dowolną awansowała do 
ćwierć�nału.

Również w ćwierć�nale zakończyły swój udział w sprin-
cie koleżanka klubowa Elizy Marcelina Wojtyła a także Aga-
ta Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) i Magdalena Kobielusz 
(Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk).

Nasze reprezentantki nieźle radziły sobie też w pozo-
stałych konkurencjach. Agata zajęła 16 miejsce w biegu na 
10 km seniorek zaś Magdalena uplasowała się na trzecim 
stopniu podium w biegu juniorek na 7,5 km klasykiem i była 
siódma na 5 km techniką dowolną.          Oprac. J. Kohut

PIŁKA NOŻNA – SEZON 2018/19
Ostatnie mecze rundy jesiennej
UKKS Istebna – Kobiety:
03.11.18  KKS Zabrze – UKKS Istebna  3:0 w.o.
10.11.18  UKKS Istebna – AZS II Wrocław  0:1
Podsumowanie piłkarskiej jesieni
Prezentujemy bilans naszych drużyn piłkarskich po rozegra-
niu jesiennej rundy rozgrywek sezonu 2018/2019:

Miejsce Punkty Bramki Bilans 
ogólnie U siebie Na 

Wyjeździe
UKKS Istebna I drużyna
Druga Liga Kobiet Grupa III 11 4 10:36 1-1-8 0-1-4 1-0-4

UKKS Istebna 
Młodziczki
Liga Wojewódzka 
Młodzików IV Liga Skoczów

4 7 14:31 2-1-5 2-1-1 0-0-4

UKKS Istebna Orliczki
Liga Wojewódzka Orlików 
Skoczów Grupa B1

7 3 16:78 1-0-6 0-0-4 1-0-2

APN Góral Istebna 
Seniorzy
Klasa A

6 22 28:29 7-1-5 4-1-2 3-0-3

Dodajmy, że również w siedmioosobowej Kadrze A Ko-
biet znajdują się nasze zawodniczki - Eliza Rucka (MKS 
Istebna), Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) a także re-
prezentująca aktualnie SSR LZS Sokół Szczyrk a wcześniej za-
wodniczka MKS Istebna Magdalena Kobielusz.              J. Kohut
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NOWOŚĆ W REGULAMINIE!!!
Bieg główny na 15 km będzie rozegrany w kategoriach mężczyzn 
pomiędzy 17 - 59 lat. Pozostałe kategorie i dystanse bez zmian. 

Pełen Regulamin w kolejnym numerze „Naszej Trójwsi” i na stronie www.istebna.eu

24 lutego 2019 r.  

Trenerski staż w Red Bull Salzburg
Trenerzy APN Góral Istebna Rafał Legierski, Dariusz Ru-

cki i Adam Buzek odbywają tygodniowy staż szkoleniowy 
w jednej z największych i najlepiej prosperujących akademii 
piłkarskich w Europie - Red Bull Salzburg (Austria) - klubu, 
który wygrał w 2017 młodzieżową Ligę Mistrzów. 

Obserwacje treningów grup młodzieżowych oraz pierw-
szej i drugiej drużyny seniorskiej czy rozmowy z trenerami 
na temat �lozo�i szkolenia i zawartości w treningach to 
możliwość pogłębiania wiedzy, którą czasami ciężko uzy-
skać na konferencjach czy kursach trenerskich. Wszystko 
robimy, aby nasi zawodnicy mieli zapewnioną wykwali�ko-
waną kadrę, która przekaże im niezbędną i szeroką wiedzę 
podczas treningów.

Obserwujemy zajęcia treningowe od kategorii U7 aż do 
pierwszej drużyny, która gra w austriackiej Bundeslidze. Roz-
mawiamy z trenerami, jutro mamy spotkanie i rozmowę z 
dyrektorem sportowym, wyciągamy tyle ile się da od nich, 
żeby naszym zawodnikom zapewnić optymalny poziom 
treningów. Jest tu dwóch Polaków, którzy w latach 90-tych 

Trampkarze wicemistrzami Podokręgu!
*** Trampkarze APN Góral Istebna zajęli drugie miejsce w 

Halowym Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Prezesa 
Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie.

W meczu �nałowym imprezy, w której wzięło udział dzie-
więć drużyn nasi młodzi piłkarze dopiero w rzutach karnych 
ulegli drużynie Piasta Cieszyn.

Wyniki w grupie:
APN Góral Istebna - Błyskawica Drogomyśl  1:0
APN Góral Istebna - Cukrownik Chybie  0:0
APN Góral Istebna - Piast Cieszyn  1:0
APN Góral Istebna - Beskid Skoczów  3:1
Pół�nał:  APN Góral Istebna - Wisła Strumień  2:0
Finał:  APN Góral Istebna  - Piast Cieszyn 0:0 (karne 1:3)

*** W podobnym turnieju dla juniorów, który z kolei od-
był się w Strumieniu drużyna APN Góral Istebna zajęła szóste 
miejsce po porażce w meczu o piątą lokatę z Zabłociem 0:2.

W rozegranych wcześniej meczach grupowych nasi ju-
niorzy zremisowali z późniejszymi triumfatorami imprezy TS 
1909 Piast Cieszyn 0:0, wygrali z Wisłą Strumień 2:1 i ulegli 
drużynie Beskidu Skoczów 0:2.      J. Kohut

APN Góral Istebna 
Juniorzy
Liga Wojewódzka Juniorów 
IV Liga Skoczów

2 25 52:13 8-1-1 4-1-0 4-0-1

APN Góral Istebna 
Trampkarze
Liga Wojewódzka 
Trampkarzy IV Liga Skoczów

1 19 39:16 6-1-1 3-1-0 3-0-1

APN Góral Istebna 
Młodzicy
Liga Wojewódzka 
Młodzików III Liga Skoczów

4 8 9:30 2-2-6 1-1-3 1-1-3

APN Góral Istebna 
Orliki I
Liga Wojewódzka Orlików 
Skoczów Grupa A

5 10 31:24 3-1-3 2-1-1 1-0-2

APN Góral Istebna 
Orliki II
Liga Wojewódzka Orlików 
Skoczów Grupa B1

3 15 61:46 5-0-2 2-0-1 3-0-1

APN Góral Istebna Żacy
Liga Wojewódzka Żaków 
Skoczów Grupa I

2 18 78:49 5-0-2 2-0-2 3-0-0

Uwaga! Ligi, w których występują nasze młodziczki i orliczki to 
ligi „męskie”, dlatego też rywalami naszych dziewcząt są druży-
ny chłopców.        J. Kohut

wyjechali do Niemiec, a teraz pracują w tym klubie: Marek 
Rzepecki i były reprezentant Polski Janusz Góra. Pomaga-
ją nam oni w zrozumieniu ich �lozo�i szkoleniowej. Także 
edukujemy się za każdym razem jak jest taka możliwość, aby 
rozwijać klub w dynamicznym tempie.

Podczas pobytu mieliśmy okazję spotkać nie tylko Pola-
ków pracujących w klubie -   wspomnianych Marka Rzepe-
ckiego i Janusza Górę - ale także m.in. Aleksandra Zicklera - 
byłego zawodnika Bayernu Monachium i Red Bull Salzburg, 
siedmiokrotnego mistrza Niemiec, zdobywcy Pucharu UEFA 
i Ligi Mistrzów!!!              Tekst i zdjęcie: APN Góral Istebna
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Siatkarski triumf naszych strażaków!
Reprezentująca naszą gminę drużyna strażaków wygrała 

VII Powiatowy Turniej Siatkówki, który odbył się w Pogwiz-
dowie.

Turniej Judo „Silesia Cup”
W sobotę w Rybniku odbył się XII Międzynarodowy Tur-

niej Judo „Silesia Cup” W zawodach udział wzięli młodzicy  
klubu UKS Wisła Centrum. 

Wspaniale zaprezentował się Bartosz Baczyński miesz-
kający w Istebnej, który wygrywając wszystkie walki zajął 
pierwsze miejsce w kategorii 81 kg.

Z dobrej strony pokazał się także Zuzanna Zalewska zaj-
mując 7 miejsce. 

Turniej miał status eliminacji do kadry wojewódzkiej. Już 
niedługo podopieczni trenerów Jakuba Matusznego i Dariu-
sza Dragona będą walczyć o kolejne miejsca w rankingu. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Nasza ekipa eprezentowana przez druhów z OSP Isteb-
na Zaolzie w osobach Tadeusza Kohuta - zarazem kapitana 
drużyny, Krzysztofa Kohuta i Pawła Burego oraz OSP Ko-
niaków Centrum w osobach Tomasza Legierskiego, Woj-
ciecha Zawady, Wojciecha Legierskiego i Piotra Michał-
ka  rywalizowała w grupie z gminami Strumień i Goleszów 
wygrywając oba mecze w stosunku 2:0. W pół�nale nasi 
strażacy-siatkarze tra�li na Dębowiec i po zaciętym spotka-
niu zwyciężyli 2:1. 

Wielki �nał to pojedynek z Ustroniem, w którym po prze-
granym pierwszym secie nastąpił udany comeback co za-
owocowało końcowym zwycięstwem 2:1.

O dominacji naszej drużyny świadczy też fakt zdobycia 
tytułu MVP całego turnieju przez Krzysztofa Kohuta.
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REJESTRACJA

  ul. Brody 4, tel: 33 854 58 07 Ustroń,

 ul. 1-go Maja 43, tel: 33 855 53 31 Wisła, 

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  
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Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 573 990 665

istebna@mea-travel.pl
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Nasi kadrowicze i trener Kadry A


